
Wniosek
Do Powiatowego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Brzozowie

o przyznanie dotacji
na  ......................... rok 

I. NAZWA ZADANIA:

II..KOSZT ZADANIA, WNIOSKOWANA KWOTA, TERMINY:
Całkowity koszt 

 zadania (w złotych)
Wnioskowana kwota 

 dotacji ogółem (w złotych)
Planowany termin rozpoczęcia zadania:

Planowany termin zakończenia zadania:

III. WNIOSKODAWCA:
Nazwa podmiotu, imię i nazwisko

Ulica
Miejscowość, kod pocztowy
Numer rachunku bankowego

Numer NIP
Telefon i fax.

UWAGA: wnioski niekompletne tj. nie zawierające wszystkich niżej  wyszczególnionych informacji 
nie będą rozpatrywane

Imię i nazwisko, stanowisko, telefon osoby wskazanej do kontaktowania się w sprawach zadania:



IV. DANE DOTYCZĄCE ZADANIA:

1.Lokalizacja  zadania  (podać  miejsce,  w  której  realizowana  jest  inwestycja  i  ewentualnie  inne 
informacje o lokalizacji inwestycji – zadania):
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
2.Charakterystyka zadania – przedstawić w formie odrębnego załącznika i podać:

a) opis zadania , uzasadniający decyzję o przystąpieniu do jego realizacji,
b) parametry  techniczne, opis planowanych rozwiązań technicznych itp. 

3.Harmonogram finansowo – rzeczowy – przedstawić w formie odrębnego załącznika – obejmujący zakres 
zadania wskazanego we wniosku,  sporządzony w oparciu o wyniki  przetargów, zapytania o cenę, 
oferty itp.,  podpisany przez osoby reprezentujące wnioskodawcę.  W harmonogramie powinny być 
wskazane środki wszystkich finansujących jednostek w rozbiciu kwartalnym: środki własne, budżet 
Wojewody, wnioskowane kwoty dofinansowania ze środków PFOŚiGW w Brzozowie i inne.

4.Stan formalno – prawny zadania – wymagalne prawem dokumenty:
a) kserokopia protokołu z przetargu, ofert ( jeżeli dotyczy realizacji wniosku) itp.
b) kserokopia umowy z wykonawcą z załącznikami jeżeli taka jest.
c) jednostka samorządu terytorialnego     -  tak /  nie ( właściwe podkreślić)

         h)   jednostka sektora finansów publicznych   -  tak / nie ( właściwe podkreślić)
         i)    jednostka nie należąca do sektora finansów publicznych   - tak / nie ( właściwe podkreślić)

      j)    inne  jednostki  ( poda jakie )  -

V. Planowane efekty ekologiczne osiągnięte dzięki realizacji zadania – podać w formie 
odrębnego załącznika.

VI.  Koszt  przedsięwzięcia i źródła jego finansowania – według załączonego wzoru.

UWAGA: Dofinansowanie przedsięwzięć przez PFOŚiGW w Brzozowie w formie dotacji nie może przekroczyć 
50 % kosztów zadania. 

VII. Inna załączniki do wniosku :

1.Charakterystyka zadania - opis
2.Harmonogram finansowo – rzeczowy 

.................................................................................................
Podpisy osób prawnie upoważnionych do zaciągania

zobowiązań w imieniu wnioskodawcy



KOSZT PRZEDSIĘWZIĘCIA I ŹRÓDŁA JEGO FINANSOWANIA

Lp. Źródła finansowania zadania Złotych

1. Środki własne

2.
a
b
c

Kredyty i pożyczki (skąd)
..............................................................................................................
.........................................................................

3.
a
b
c

Dotacje (skąd)
..............................................................................................................
.........................................................................

4. Wnioskowana forma dofinansowania z PFOŚiGW 

w Brzozowie:

Dotacja

5.
a
b
c

Inne źródła finansowania:
..............................................................................................................
.........................................................................

6. Razem:

                                                                .............................................................................
                                                                      (podpisy osób reprezentujących wnioskodawcę )



HARMONOGRAM
RZECZOWO – FINANSOWY

l.p. Rodzaj przedsięwzięcia zadania
- wyszczególnienie

Termin wykonania
( data )

Całkowity koszt 
wykonania

zł.,

Kwota 
dofinansowana 
przez PFOŚiGW

zł.,

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

                                                                   ....................................................................................
                                                                      (podpisy osób reprezentujących wnioskodawcę )



                                   O Ś W I A D C Z E N I E

     Oświadczam, że jest  mi  znana odpowiedzialność  karna za przedłożenie 
fałszywych  lub  stwierdzających  nieprawdę  dokumentów  albo  nierzetelnego 
oświadczenia  dotyczącego  okoliczności  mających  istotne  znaczenie  dla 
uzyskania  dofinansowania od  Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki  Wodnej  w  Brzozowie  wynikająca  z  art.  297  ustawy  z  dnia 
06.06.1997r. Kodeks Karny ( Dz.U.Nr 88 poz. 553 z późn. zm.)

.............................................                                                   ....................................................
  ( miejscowość i  data )                                                           ( podpis )



.....................................................................
            [ pieczęć wnioskodawcy ]

O Ś W I A D C Z E N I E

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................
( nazwa inwestora, adres )

oświadczam, że przy realizacji zadania pn:
..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

dokonał  wyboru  wykonawcy  zadania  oraz  dostawcy  dóbr  i  niezbędnych  do 
wykonania  zadania,  zgodnie  z  odpowiednimi  przepisami  ustawy  z  dnia 
29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.U.Nr  19,  poz.117  
z późniejszymi zmianami)
w trybie :
..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

                                               ..................................................................................................
                                                 (podpisy osób reprezentujących wnioskodawcę – pieczęcie)



                                                                                   ....................................................................
                                                                                                    ( miejscowość, data )

....................................................................
          ( pieczęć wnioskodawcy )

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że :

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................
[ nazwa inwestora, adres]

jest  /  nie jest  podatnikiem podatku od towaru i  usług VAT i  posiada numer 
identyfikacyjny :  ....................................................................................................................
przy wydatkach inwestycyjnych 
..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................
[ nazwa inwestora, adres]

korzysta  /  nie  korzysta  z  odliczeń  wynikających  z  art.  19  Ustawy  z  dnia  
8  stycznia  1993 r.  o  podatku od towarów i  usług  oraz  podatku akcyzowym 
(Dz.U.Nr  11,  poz.  50  z  późniejszymi  zmianami),  ponieważ  wydatki 
inwestycyjne  stanowią  /  nie  stanowią  kosztu  uzyskania  przychodów  
w rozumieniu art. 20 ust.2 w/w ustawy z póź. zm).

                                               ....................................................................................................
                                                 ( podpisy osób reprezentujących wnioskodawcę – pieczęcie)



Sprawozdanie z realizacji zadania

Dotowany: .......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
Umowa  dotacji numer:.................................................................................................................
Nazwa zadnia: 
.....................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................

l.p. Wyszczególnienie Plan zgodnie z umową w 
złotych

Wykonanie 
w  złotych

1. Kwota dofinansowana

2. Całkowity koszt zadania

3. Udział PFOŚiGW w kosztach  
zadania   %

4. Pozostałe środki finansowe

5. Termin rozpoczęcia zadania

6. Termin zakończenia zadania

7. Termin osiągnięcia efektu ekologicznego

8. Termin dostarczenia dokumentów 
potwierdzających wykonanie zadania

EFEKT RZECZOWY ZADANIA:
Wykonanie harmonogramu finansowo-rzeczowego, stanowiącego załącznik do umowy.
W przypadku niezgodności z harmonogramem opisać występujące różnice w formie odrębnego załącznika.

EFEKT EKOLOGICZNY ZADANIA: 
Potwierdzenie osiągniętego efektu – szczegółowy opis, uzasadnienie w formie odrębnego załącznika

                                                                                      .......................................................
                                                                                         ( podpis i pieczęć osób  upoważnionych )



S P R A W O Z D A N I E
z realizacji zadania dotacji pt. „likwidacja dzikich wysypisk śmieci„

Dotowany:

Efekty likwidacji dzikich wysypisk śmieci:
Ilość zebranych surowców wtórnych

w kg
Ilość zagospodarowanych surowców wtórnych w kg

szkło szkło
papier papier
metal metal
plastik plastik
inne inne
Uprzątnięty teren 
powierzchnia w ha
Likwidacja dzikich 
wysypisk - lokalizacja 

1. ............................................................................................................
2. ............................................................................................................
3. ............................................................................................................
4. ............................................................................................................
5. ............................................................................................................
6. ............................................................................................................

UWAGI I WNIOSKI  Z PRZEBIEGU  REALIZACJI  ZADANIA :
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
...

                                                                            ..........................................................................
                                                       [ podpis składającego]
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