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UMOWA
O REALIZACJĘ ZADANIA
Z PAŃSTWOWĄ JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ
Nr ……………………

zawarta w dniu …………………… w Olsztynie pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Olsztynie przy ul. Św. Barbary 9, zwanym dalej PRZEKAZUJĄCYM, reprezentowanym przez:

Pana Adama Krzyśków	– Prezesa Zarządu
Pana Tadeusza Ratyńskiego 	– I Zastępcę Prezesa Zarządu
Panią Marię Sokoll		-  Zastępcę Prezesa Zarządu

a 

nr identyfikacji podatkowej (NIP)  
adres: 

reprezentowanym przez: 
	
Pana/Panią	- stanowisko

zwanym dalej PAŃSTWOWĄ JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ, o treści następującej:

§ 1
Przekazujący, działając na mocy art. 410 c ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 672 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010r. (Dz.U. Nr 226, poz. 1479), przekazuje środki finansowe państwowej jednostce budżetowej na jej wniosek z dnia ……………. w kwocie ……………… (słownie: ……………………) na realizację zadania: pn. „………………………………” zwanego dalej „zadaniem”. 

§ 2
1.	Przekazujący zobowiązuje się przekazać środki finansowe na realizację zadania, o którym mowa w § 1, którego planowany koszt wynosi …………… (słownie: …………………….), a okres realizacji zaplanowano od dnia …………… do dnia …………………..
	Przebieg realizacji zadania oraz termin jego zakończenia, określa harmonogram realizacji zadania, stanowiący załącznik nr F-O-2/5 do niniejszej umowy, potwierdzony podpisem Kierownika Jednostki i Głównego Księgowego [oraz Inspektora Nadzoru]-(dot. Zadań inwestycyjnych).
	Uzasadniona zmiana zakresu rzeczowego określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik nr F-O-2/5 do niniejszej umowy, odbywa się w formie aneksu do umowy na pisemny wniosek jednostki budżetowej, pod rygorem nieważności.

Zmiany w realizacji zadania określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik nr F-O-2/5 do niniejszej umowy, dotyczące przesunięcia wydatków do 5% wartości ustalonej w harmonogramie, mogą być dokonane bez zgody Przekazującego. 
	Każda kolejna zmiana realizacji zadania w przypadku, gdy wszystkie dokonane w tym zakresie zmiany łącznie przekraczają 5% wartości ustalonej w harmonogramie, jednakże nie mniej niż 500 zł, wymaga zmiany niniejszej umowy w formie aneksu, pod rygorem nieważności.

Państwowa jednostka budżetowa zobowiązuje się do terminowej realizacji zadania. Państwowa jednostka budżetowa po zakończeniu zadania, przedstawi dokument potwierdzający wykonanie 
i odbiór zadania, tj. …………………………. do dnia ………………….. roku.
W wyniku realizacji zadania, osiągnięty zostanie efekt rzeczowy i ekologiczny, określony w Karcie Efektu Ekologicznego, stanowiącej załącznik nr F-O-3/3 do niniejszej umowy.
Przekazujący Państwowa jednostka budżetowa zobowiązuje się osiągnąć efekty, o których mowa w ust. 7 w terminach, określonych w Karcie, o której mowa w ust. 7.
Państwowa Jednostka budżetowa zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów potwierdzającego realizację zadań, osiągnięcie planowanych efektów, o których mowa w ust. 7, tj. dokumentację zdjęciową oraz protokół przekazania nagród, potwierdzającego osiągnięcie efektu rzeczowego zadania – w terminie ….]-(dot. zadań inwestycyjnych).
Państwowa Jednostka budżetowa zobowiązuje się do składania sprawozdań z postępów realizacji zadań w terminie do ……………………………..
Państwowa Jednostka budżetowa zobowiązuje się do dokonania rozliczania osiągniętych efektów rzeczowych i ekologicznych oraz do końcowego rozliczenia finansowego zadań. 
W przypadku niedotrzymania terminów określonych w umowie, Przekazujący może wypowiedzieć umowę z zastosowaniem § 4 ust. 2.
Termin wypowiedzenia umowy wynosi 30 dni od daty doręczenia pisma o wypowiedzeniu umowy.
Dwukrotne nieodebranie w terminie awiza będzie uważane za doręczone wypowiedzenie umowy 
Termin zakończenia realizacji zadania, określony w ust. 1, może zostać przedłużony 
w formie pisemnego aneksu do umowy na uzasadniony pisemny wniosek Państwowej jednostki budżetowej. 
§ 3
1.	Przekazanie środków finansowych nastąpi zaliczkowo przelewem na rachunek bieżący dochodów Ministra właściwego ds. środowiska w wysokości wynikającej z zaakceptowanego wniosku o uruchomienie środków z rezerwy celowej obejmującego wskazanie zaliczkowej kwoty dofinansowania w terminie 5 dni roboczych od dnia jego akceptacji. 
2.	Strony ustalają terminy przekazywania i wysokość rat środków finansowych przez Przekazującego, zgodnie z harmonogramem wypłat, stanowiącym załącznik nr F-O-3/2 
do niniejszej umowy.
3.	Przekazanie środków finansowych, następuje na podstawie wniosku o uruchomienie środków z rezerwy celowej złożonego przez Państwową jednostkę budżetową.
4.	Państwowa Jednostka budżetowa może ubiegać się o wypłatę środków w transzach, które łącznie nie przekroczą wartości raty oraz terminu określonych w harmonogramie, o którym mowa w ust. 2.
5.	Przekazujący dopuszcza wypłatę raty w wysokości nie wyższej niż 5% od określonej 
w harmonogramie, o którym mowa w ust. 2,  przy zachowaniu ustalonego terminu.
6.	Przekroczenie terminu wypłaty środków o 30 dni wymaga zmiany warunków umowy w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
7.	W przypadku obniżenia kosztów zadania, o których mowa w § 2 ust. 1, wysokość przekazywanych środków finansowych ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu.
8.	Jeżeli całkowita wartość zadania ulegnie zwiększeniu w stosunku do całkowitego kosztu zadania, określonego w § 2 ust. 1, wysokość przekazanych środków finansowych ze środków Przekazującego nie ulega zmianie.
9.	Przekazanie środków przez Przekazującego uzależnione jest od terminowego przebiegu realizacji zadania, zgodnego z harmonogramem finansowo-rzeczowym, stanowiącym załącznik  nr F-O-2/5 do niniejszej umowy.
10.	W razie nieterminowej realizacji zadania, Przekazujący może wstrzymać przekazanie środków. Skutki wstrzymania przekazania środków obciążają Państwową jednostkę budżetową.
11.	Przekazanie środków może być wstrzymane w razie zakwestionowania przez Przekazującego środki ustaleń zawartych w dokumentach, o których mowa w § 3 ust. 3 - do czasu wyjaśnienia spornych kwestii.
12.	W rozliczeniu będą uwzględnione tylko koszty uzasadnione tj. bez: 
1)	pozycji *VAT naliczony*, jeżeli ten podatek nie jest kosztem u Państwowej jednostki budżetowej,
2)	opłat z tytułu kar i odsetek za zwłokę,
3)	opłat z tytułu operacji finansowych i zaciągniętych zobowiązań.



§ 4
1.	Umowa może być wypowiedziana w razie niezachowania warunków umowy z jednoczesnym żądaniem natychmiastowego zwrotu kwot przekazanych, a w szczególności:
1)	wykorzystania środków lub ich części niezgodnie z przeznaczeniem określonym w harmonogramie finansowo-rzeczowym, stanowiącym załącznik nr F-O-2/5  do niniejszej umowy,
2)	Państwowa jednostka budżetowa lub osoba działająca w jego imieniu, nie przystąpiła 
do realizacji zadania - w terminie określonym w § 2, lub odstąpiła od realizacji zadania, na które zostały przekazane środki finansowe,  
3)	nie zakończenia zadania w terminie, lub braku zaplanowanych efektów, zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym, stanowiącym załącznik nr F-O-2/5 do niniejszej umowy.
2.	W przypadku wymienionym w ust. 1, Przekazujący poza żądaniem natychmiastowego zwrotu wypłaconej kwoty dotacji, może naliczyć kary umowne w wysokości 25% tej kwoty.
3.	W razie wypowiedzenia umowy z przyczyn określonych w ust. 1, Państwowa jednostka budżetowa ma obowiązek zwrócić kwotę przekazanych środków finansowych wraz z karą umowną w terminie 30 dni, licząc od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę.
4.	Zwrot kwoty, o której mowa w ust. 3, nastąpi na konto Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w banku Bank Ochrony Środowiska S.A.O/Olsztyn nr konta 91154010722001500043430003. 
§ 5
1.	Przekazującemu przysługuje prawo weryfikacji i akceptacji rozliczeń środków wydatkowanych przez Państwowe jednostki budżetowe. 
2.	Przekazujący ma prawo dokonywania kontroli realizacji zadania. Państwowa jednostka budżetowa zapewni Przekazującemu wgląd we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne, związane z realizacją niniejszej umowy w każdej jej fazie.
3.	Państwowa jednostka budżetowa dostarczy pełne rozliczenie finansowe zadania, wg wzoru określonego przez Przekazującego, w terminie do dnia ………………………. 
4.	Państwowa Jednostka budżetowa do pełnego rozliczenia finansowego zadania, o którym mowa w ust. 3, zobowiązana jest dostarczyć:
1)	opisane pod względem merytorycznym i rachunkowym oryginały dokumentów finansowych lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, potwierdzających nakłady finansowe - do wglądu,
2)	oryginały dokumentów potwierdzających odbiór urządzeń lub wykonanie prac, 
w przypadku zakupu urządzeń, które nie zostały zamontowane protokoły odbioru urządzeń lub przyjęcia materiałów, z podaniem miejsca ich składowania – do wglądu,
3) kserokopie dokumentów wymienionych w ust. 4 pkt 1) i 2).
5.	W rozliczeniu będą uwzględnione wydatki uzasadnione z wyłączeniem kosztów, o których mowa w § 3 ust. 12.
6.	Jeżeli z rozliczenia finansowego, o którym mowa w ust. 2 wyniknie, że wielkość przekazanych środków wynosi ponad ……………….% rzeczywistego kosztu wykonania zadania, o którym mowa w § 1 ust.1, Państwowa jednostka budżetowa zobowiązana jest do zwrotu, na rzecz  Przekazującego, kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy przekazanymi środkami, a …………..% kosztu rzeczywistego zadania.
7.	Jeżeli Państwowa jednostka budżetowa nie dostarczy dokumentów, o których mowa w ust. 3 
w ciągu 30 dni od upływu ustalonego terminu, Przekazujący może wypowiedzieć umowę 
z zastosowaniem § 4 ust. 2. 
§ 6
1.	Dopuszcza się możliwość renegocjacji zapisów umowy o przekazania środków w razie wystąpienia okoliczności zmieniających warunki realizacji zadania, na które strony niniejszej umowy, pomimo zachowania należytej staranności nie miały wpływu.
2.	Strony umowy zobowiązują się do wzajemnego pisemnego informowania o wszelkich zmianach mających istotny wpływ na realizację niniejszej umowy, w tym w szczególności nr konta bankowego, nazwy, statusu prawnego i innych. 

§ 7
Umowa wygasa po całkowitej realizacji zadania, potwierdzonej akceptacją przez Przekazującego dokumentów wymienionych w § 5 ust. 3 i 4.

§ 8
Państwowa jednostka budżetowa jest zobowiązana do informowania o współfinansowaniu realizacji zadania przez Przekazującego, poprzez umieszczenie tablicy informacyjnej z pełną nazwą i logo Przekazującego lub inne działania adekwatne w stosunku do realizowanego zadania.

§ 9
Wszelkie koszty związane z zawarciem i realizacją niniejszej umowy ponosi Państwowa jednostka Budżetowa.
§ 10
Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy prawo ochrony środowiska
§ 11
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności

§ 12
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Przekazującego, jeden dla Państwowa jednostki budżetowej, z których każdy stanowi dowód jej zawarcia. 

Przekazujący

Państwowa jednostka budżetowa
/stempel firmowy i podpisy osób działających w imieniu Przekazującego/

/stempel firmowy i podpisy osób działających w imieniu Państwowej jednostki budżetowej/





