Załącznik nr 3
do UCHWAŁY NR 40/2019
ZARZĄDU POWIATU SŁUPECKIEGO
z dnia 14 maja 2019 r.

UMOWA
zawarta w Słupcy, w dniu.................. 2019 r., pomiędzy:
Powiatem Słupeckim z siedzibą w Słupcy, przy ul. Poznańskiej 20, reprezentowanym przez
Zarząd Powiatu Słupeckiego, zwanym dalej „Powiatem”, w imieniu którego działają:
1. Jacek Bartkowiak - Przewodniczący Zarządu,
2. Czesław Dykszak - Członek Zarządu,
a
Panią/Panem................zam.......... (NIP............ ), zwaną/zwanym dalej „ Wnioskodawcą”.
§1
1. Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Powiat wsparcia, które stanowi pomoc de minimis
w rolnictwie w rozumieniu Rozporządzenia Komisji UE nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia
2013 roku w sprawie stosowania ait. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE. L2013.352.9).
2. Pomoc udzielona będzie ze środków budżetu Gminy.............
3. Podstawą do zawarcia niniejszej umowy są:
a) postanowienia „Regulaminu finansowania likwidacji wyrobów zawierających azbest
z terenu Powiatu Słupeckiego na 2019 rok’' przyjętego Uchwałą Nr........Zarządu Powiatu
Słupeckiego z dnia.........2019 r.
b) wniosek z dnia ......... r. o dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających
azbest wraz z załącznikami.
§2

1. Powiat udziela Wnioskodawcy wsparcia na realizację zadania polegającego na pakowaniu,
transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości
zlokalizowanej w miejscowości ...., gmina....., dz. ewid. nr........
2. Ilość unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest, zgodnie protokołem odbioru robót
oraz kartą przekazania odpadów na składowisko, wynosi............Mg.
3. Wartość udzielonego wsparcia, ustalona wg średniego kursu NBP obowiązującego w dniu
udzielenia pomocy wynosi........euro (........ zł brutto).

4. Środki o których mowa w § 2 pkt 1 w kwocie określonej w pkt 3 przekazane zostaną
Wykonawcy zadania, wyłonionego w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych, z którym Powiat zawarł umowę na wykonanie prac związanych z usuwaniem
wyrobów zawierających azbest.
5. Powiat zobowiązuje się wydać Wnioskodawcy zaświadczenie o udzielonej pomocy
de minimis w rolnictwie zgodnie ze wzorem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20
marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i de minimis w rolnictwie lub
rybołówstwie (Dz.U. z 2018 r., poz. 350).
§3

1. Wnioskodawca oświadcza, że zapoznał się z treścią „Regulaminu finansowania likwidacji
wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Słupeckiego na 2019 rok”.
2. Złożenie niezgodnie z prawdą informacji o których mowa w § 1 pkt 3b, skutkować będzie
koniecznością zwrotu przez Wnioskodawcę kosztów poniesionych przez Powiat za usunięcie
wyrobów zawierających azbest, w wysokości określonej w § 2 pkt 3.
§4

Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§5

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
§6

Spory wynikłe na tle niniejszej umowy poddaje się rozstrzygnięciu Sądowi Powszechnemu
właściwemu miejscowo dla siedziby Powiatu.

§7
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony.
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