Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 198.2018
Burmistrza Miasta i Gminy Skawina
z dnia 27 lipca 2018r.

UMOWA nr ………………….
o przyznanie pomocy rzeczowej
zawarta w dniu …………………….... roku pomiędzy Gminą Skawina, reprezentowaną przez
Burmistrza Miasta i Gminy Skawina – Pana Pawła Kolasę,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Teresy Wątor,
zwana w dalszej części umowy „Gminą”
a
…………………………………………………………………………………………………..
zamieszkałym/łą …..- …………… w miejscowości …………………………………………,
ul. ……………………………………………………………. nr ……......................................,
legitymującym/cą się dowodem osobistym: seria i numer…………………….……………….,
wydanym przez…………………………………………………………………………………,
PESEL:…………………………………………………………………………………………,
zwanym/ną w dalszej części umowy „Beneficjentem pomocy”,
łącznie zwanymi dalej „Stronami”.
Zaważywszy, że:
1. Burmistrz Gminy Skawina zarządzeniem z dnia .......... ogłosił nabór wniosków do Lokalnego
Programu Pomocy Społecznej w zakresie pomocy rzeczowej polegającej na termomodernizacji
budynków jednorodzinnych, uchwalonego uchwałą nr XLV/602/18 Rady Miejskiej w Skawinie
z dnia 4 lipca 2018 roku w sprawie Lokalnego Programu Pomocy Społecznej w zakresie pomocy
rzeczowej polegającej na termomodernizacji budynków jednorodzinnych,
2. Beneficjent pomocy w ramach naboru złożył wniosek i po pozytywnym zweryfikowaniu został ujęty
na liście wnioskodawców otrzymujących pomoc (lista beneficjentów),
Strony zawierają umowę o następującej treści, zwanej dalej „Umową":
§ 1.
1. Przedmiotem Umowy jest określenie warunków udzielania Beneficjentowi pomocy rzeczowej
polegającej na termomodernizacji budynku jednorodzinnego w ramach Lokalnego Programu
Pomocy Społecznej w zakresie pomocy rzeczowej polegającej na termomodernizacji budynków
jednorodzinnych, zwanego dalej „Programem”.
2. Podstawę prawną niniejszej mowy stanowi uchwała nr XLV/602/18 Rady Miejskiej w Skawinie
z dnia 4 lipca 2018 roku w sprawie Lokalnego Programu Pomocy Społecznej w zakresie pomocy
rzeczowej polegającej na termomodernizacji budynków jednorodzinnych.
3. Jeżeli w Umowie nie wskazano inaczej, pojęcia w niej użyte są tożsame z definicjami wskazanymi
w załączniku do uchwały nr XLV/602/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 4 lipca 2018 roku
w sprawie Lokalnego Programu Pomocy Społecznej w zakresie pomocy rzeczowej polegającej na
termomodernizacji budynków jednorodzinnych.
§ 2.
Beneficjent pomocy oświadcza, że:
1. zapoznał się z treścią Uchwały i jej załącznikiem obejmującym zasady Lokalnego Programu Pomocy
Społecznej w zakresie pomocy rzeczowej polegającej na termomodernizacji budynków
jednorodzinnych,

2. przed podpisaniem niniejszej Umowy uzyskał jasne odpowiedzi na wszystkie jego pytania
i wątpliwości dotyczące uczestnictwa w Lokalnym Programie Pomocy Społecznej w zakresie
pomocy rzeczowej polegającej na termomodernizacji budynków jednorodzinnych oraz rozumie jego
zasady i akceptuje jego treść.
3. jest
właścicielem/użytkownikiem
wieczystym
(współwłaścicielem/współużytkownikiem
wieczystym)* nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr ………… położonej w Skawinie
przy ulicy.................… zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, zwanym dalej
„Budynkiem”, dla której Sąd Rejonowy w Wieliczce, Wydział .......... Ksiąg Wieczystych prowadzi
księgę wieczystą nr .............., zwanej dalej „Nieruchomością”,
4. w stosunku do Nieruchomości nie toczy się postępowanie egzekucyjne,
5. Beneficjenci pomocy będący stroną tej Umowy reprezentują 100 % własności/użytkowania
wieczystego Nieruchomości,
6. jego odpowiedzialność za wykonanie wszelkich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy jest
solidarna z pozostałymi Beneficjentami pomocy będącymi stroną tej Umowy.
§ 3.
1. Beneficjent pomocy wyraża zgodę na finansowy wkład własny w realizację Programu i w tym celu
oświadcza, że:
a. do dnia zawarcia Umowy uiścił na rzecz Gminy kwotę ................................. stanowiącą 100 %
kwoty należnej tytułem wkładu własnego w realizację Programu,*
b. kwotę należną tytułem wkładu własnego w realizację Programu w wysokości
……………………. zł, zobowiązuje się zapłacić w terminach wynikających z Harmonogramu
płatności, stanowiącego załącznik nr ............. do niniejszej Umowy/ jednorazowo w terminie
14 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy*,
c. zapewni pracę własną lub członków rodziny na rzecz Gminy w formie i terminach wynikających
z Harmonogramu, stanowiącego załącznik nr ............. do niniejszej Umowy.*
2. W przypadku opóźnień w dokonywaniu wpłat w kwotach i terminach wynikających z załącznika nr
........... do niniejszej Umowy Beneficjent pomocy zobowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych
w wysokości wynikającej z Obwieszczenia Ministra w sprawie wysokości odsetek ustawowych za
opóźnienie. W dniu zawarcia niniejszej Umowy wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie
wynosi 7% w stosunku rocznym.
§ 4.
1. Na mocy niniejszej Umowy Gmina przyznaje i udziela pomoc rzeczową Beneficjentowi pomocy
ujętemu na liście wnioskodawców otrzymujących pomoc (liście beneficjentów), która obejmuje
wykonanie usługi termomodernizacyjnej Budynku w zakresie niezbędnym do uzyskania
wymogów, o których mowa w § 4 ust. 1 Uchwały.
2. Wartość (koszt) przyznanej Beneficjentowi pomocy rzeczowej wynosi ............ zł.
3. Usługa termomodernizacyjna Budynku obejmuje działania niezbędne dla osiągnięcia poprawy
efektywności energetycznej Budynku, wynikające z oceny energetycznej, w szczególności:
a) przygotowanie dokumentacji technicznej,
b) uzyskanie niezbędnych zgód, pozwoleń, opinii i innych decyzji administracyjnych
zezwalających na realizację interwencji w ramach pomocy,
c) wykonanie przyłączy,
d) wykonanie prac budowlanych wraz z niezbędnymi materiałami, w tym m.in. ocieplenie
ścian, wymiana okien i drzwi, parapetów zewnętrznych, obróbek blacharskich, niezbędna
modernizacja instalacji c.o., wymiana źródła ciepła, montaż instalacji odnawialnych źródeł
energii,
e) inne prace, niezbędne do prawidłowego wykonania termomodernizacji, które zostały ujęte

w ocenie energetycznej Budynku, a to:
 .......................................
 ........................................
 .......................................
 ........................................
 .......................................
 ........................................
 .......................................
 ........................................
4. Strony dopuszczają wprowadzanie przez Gminę jednostronnej zmiany zakresu prac opisanych w ust.
3, jeżeli zmiany takie okażą się niezbędne do prawidłowego wykonania termomodernizacji Budynku.
O dokonanych zmianach Gmina niezwłocznie zawiadomi Beneficjenta pomocy.
5. Wykonanie usługi termomodernizacyjnej Budynku zapewni na zlecenie Gminy wykonawca, który
zostanie wyłoniony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwany
dalej „Wykonawcą”.
6. Wykonanie usługi termomodernizacyjnej Budynku nastąpi w okresie do dnia 31 grudnia 2019 roku,
przy czym dokładny termin rozpoczęcia prac wskaże Beneficjentowi pomocy Wykonawca, z co
najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem, na dane kontaktowe wskazane w Umowie.
W uzasadnionych przypadkach wskazany przez Wykonawcę termin może zostać przesunięty na
wniosek Beneficjenta pomocy zgłoszony Wykonawcy w ciągu 7 dni od dnia otrzymania
powiadomienia Wykonawcy.
§ 5.
1. W celu wykonania usługi termomodernizacyjnej Budynku Beneficjent pomocy wyraża zgodę na
nieodpłatne udostępnienie Gminie niezbędnej części Budynku oraz otoczenia Budynku na czas
niezbędny do wykonania prac.
2. W celu wykonania zobowiązania opisanego w ust.1 Beneficjent pomocy jest zobowiązany
w szczególności do:
a. złożenia oświadczenia o upoważnieniu Gminy do dysponowania Nieruchomością Beneficjenta
na cele budowlane,
b. przygotowania Budynku do wykonania usługi termomodernizacyjnej, zgodnie z zaleceniami
przekazanymi przez Wykonawcę w termie 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia prac,
w szczególności do uprzątnięcia otoczenia Budynku i dróg komunikacyjnych, w tym dojścia do
Budynku,
c. udostępnienia Wykonawcy Nieruchomości i Budynku w celu wykonania niezbędnych robót
budowlanych i niezakłócania ich wykonywania,
d. uczestnictwa w odbiorze prac zrealizowanych przez Wykonawcę, w terminie wyznaczonym
przez Wykonawcę,
e. stosowanie się do wszelkich zaleceń Gminy dotyczących działań wspierających Program, w tym
dotyczących nadzoru i zarządzania Programem.
§ 6.
1. Beneficjent pomocy jest zobowiązany do prowadzenia eksploatacji termomodernizowanego
Budynku zgodnie z przeznaczeniem przez okres minimum 10 lat od dnia zakończenia prac
termomodernizacyjnych.
2. Przez okres minimum 10 lat od dnia zakończenia prac termomodernizacyjnych Beneficjent pomocy
nie może dokonać żadnych zmian i przeróbek termomodernizowanych części Budynku bez
pisemnego powiadomienia i uzgodnienia z Gminą, zwłaszcza takich, które mogłyby spowodować
umniejszenie substancji Budynku.

3. Przez okres minimum 10 lat od dnia zakończenia prac termomodernizacyjnych Beneficjent pomocy
nie może zamontować w instalacji innego, w tym również dodatkowego źródła ciepła.
4. Beneficjent pomocy zwróci Gminie 100% kosztów udzielonej pomocy, jeżeli przed upływem 10
lat od udzielenia pomocy:
a. stosowane będzie w Budynku jakiekolwiek urządzenie grzewcze na paliwo stałe nie
spełniające standardów niskoemisyjnych,
b. urządzenia, instalacje lub inne elementy będące przedmiotem pomocy zostaną usunięte lub
naruszona zostanie ich integralność, bez zgody Gminy wyrażonej w związku z zaistniałymi
uwarunkowaniami technicznymi dotyczącymi tych urządzeń, instalacji lub innych elementów
będących przedmiotem pomocy
§ 7.
1. Beneficjent pomocy jest współuprawnionym z tytułu gwarancji jakości udzielonej Gminie przez
Wykonawcę przez okres ……. lat od daty faktycznego zakończenia ................... to jest od dnia
…………………………………..
2. Gwarancja jakości nie obejmuje uszkodzeń powstałych z winy Beneficjenta pomocy lub innego
użytkownika instalacji oraz na skutek działania siły wyższej.
3. Beneficjent pomocy jest obowiązany do zawiadomienia Wykonawcy o powstałej wadzie w każdym
czasie, w trakcie obowiązywania gwarancji.
§ 8.
1. W trakcie wykonywania niniejszej Umowy, jak i przez okres 10 lat po zakończeniu prac Gmina
zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli, obejmującej w szczególności:
a. sposób realizacji prac, przed rozpoczęciem Umowy i na każdym etapie jej realizacji,
b. stan i sposób eksploatacji termomodernizowanych części Budynku, w szczególności
w zakresie nieuzgodnionych zmian lub przeróbek,
c. potwierdzenie trwałej likwidacji starego kotła na paliwo stałe i użytkowanie
proekologicznego urządzenia grzewczego jako podstawowego źródła ciepła w Budynku,
d. weryfikację nieuprawnionych modyfikacji kotła umożliwiających spalanie odpadów,
e. warunki składowania opału w celu jego ochrony przed zawilgoceniem,
f. weryfikację faktur zakupu paliwa w zakresie zgodności z parametrami paliwa
dopuszczonymi przez producenta kotła w dokumentacji technicznej urządzenia, a także ilości
zakupionego paliwa, odpowiadające potrzebom termomodernizowanego Budynku.
2. W celu przeprowadzenia kontroli Beneficjent pomocy zobowiązany jest do umożliwienia wstępu
do Budynku osobom upoważnionym przez Burmistrza.
3. Kontrola może zostać przeprowadzona bez wcześniejszego powiadomienia.
4. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół.
§ 9.
Jeżeli przed upływem 10 lat od udzielenia pomocy zostanie przeniesiona własność lub udział we
współwłasności Budynku osobom innym niż wskazane w art. 14 ust. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 28 lipca
1983 r. o podatku od spadków i darowizn, Beneficjent pomocy zobowiązuje się zwrócić Gminie:
1. 100% kosztów przyznanej pomocy - jeżeli przeniesienie własności lub udziału we
współwłasności Budynku lub jego części nastąpiło przed upływem 5 lat od udzielenia pomocy;
2. 50% kosztów przyznanej pomocy - jeżeli przeniesienie własności lub udziału we
współwłasności Budynku lub jego części nastąpiło po upływie 5 lat a przed upływem 6 lat od
udzielenia pomocy;
3. 40% kosztów przyznanej pomocy - jeżeli przeniesienie własności lub udziału we
współwłasności Budynku lub jego części nastąpiło po upływie 6 lat a przed upływem 7 lat od

udzielenia pomocy;
4. 30% kosztów przyznanej pomocy - jeżeli przeniesienie własności lub udziału we
współwłasności Budynku lub jego części nastąpiło po upływie 7 lat a przed upływem 8 lat od
udzielenia pomocy;
5. 20% kosztów przyznanej pomocy - jeżeli przeniesienie własności lub udziału we
współwłasności Budynku lub jego części nastąpiło po upływie 8 lat a przed upływem 9 lat od
udzielenia pomocy;
6. 10% kosztów przyznanej pomocy - jeżeli przeniesienie własności lub udziału we
współwłasności Budynku lub jego części nastąpiło po upływie 9 lat a przed upływem 10 lat od
udzielenia pomocy.
§ 10.
1. Strony zgodnie oświadczają, że zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy stanowi:
a. wydany Gminie weksel własny in blanco wystawiony przez Beneficjenta pomocy zgodnie
z deklaracją wekslową podpisaną przez Beneficjenta pomocy*;
b. oświadczenie Beneficjenta pomocy w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji
na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego*,
c. hipoteka na Nieruchomości do wysokości pomocy rzeczowej udzielonej Beneficjentowi
pomocy*.
2. Ustanowienie zabezpieczenia opisanego w ust. 1 przez Beneficjenta pomocy nastąpi w terminie 14
dni od daty zawarcia niniejszej Umowy na koszt Beneficjenta pomocy.
3. Dowód ustanowienia zabezpieczenia przez Beneficjenta pomocy obowiązany jest on doręczyć
Gminie w terminie opisanym w ust. 2.
4. Nie ustanowienie zabezpieczenia w terminie opisanym w ust. 2 jest podstawą do odstąpienia przez
Gminę od Umowy najpóźniej w terminie 60 dni od dnia, w którym zabezpieczenie miało zostać
ustanowione.
§11.
1. Strony zgodnie oświadczają, iż Beneficjent pomocy ma prawo odstąpić od niniejszej Umowy do dnia
przekazania mu informacji o terminie rozpoczęcia przez Wykonawcę robót na Nieruchomości.
2. Odstąpienie następuje poprzez oświadczenie złożone Gminie na piśmie pod rygorem nieważności.
3. Po wykonaniu usługi termomodernizacyjnej na rzecz Beneficjenta pomocy, co należy uznać jako
wykonanie niniejszej Umowy Beneficjent pomocy ma możliwość odstąpienia lub wypowiedzenia
niniejszej Umowy pod warunkiem zwrotu Gminie 100% kosztów udzielonej pomocy.
§ 12.
1. Strony podają poniżej ich dane kontaktowe, które mogą być wykorzystywane w ramach komunikacji
związanej z wykonaniem Umowy, poza przypadkami, kiedy wymagane jest zachowanie formy
pisemnej:
1) Gmina:
- telefon:
___________________________________________
- faks:
___________________________________________
2) Beneficjent pomocy:
- email:
___________________________________________
- telefon:
___________________________________________
2. W sprawach spornych bądź nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego lub inne właściwe przepisy.
3. Ewentualne spory wynikłe z zawarcia i realizacji Umowy będzie rozstrzygać sąd właściwy
dla miejsca położenia nieruchomości zabudowanej Budynkiem.

4. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
5. Załącznikami do Umowy stanowiącymi jej integralną część są:
1) oświadczenie o upoważnieniu Gminy do dysponowania nieruchomością Beneficjenta pomocy
na cele budowlane;
2) klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Beneficjenta pomocy.
6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Beneficjenta pomocy,
dwa dla Gminy.

____________________________
Beneficjent pomocy

*) – niepotrzebne skreślić

_______________________
Gmina Skawina

