
UCHWAŁA NR 354/VII/16
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 10 października 2016 r.

wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. "Ochrona, 
promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego Stobrawskiej Strefy Rekreacji i Rehabilitacji na 

obszarze Ziemi Namysłowskiej"

Na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.) w zw. z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 
(Dz.U. z 2016 r., poz. 217, z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pn. „Ochrona, 
promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego Stobrawskiej Strefy Rekreacji i Rehabilitacji na obszarze 
Ziemi Namysłowskiej” pomiędzy Gminą Namysłów będącą liderem projektu a Rzymskokatolicką parafią 
pw. św. Mikołaja w Wilkowie, Rzymskokatolicką parafią pw. św. Jana Chrzciciela w Smogorzowie, 
Rzymskokatolicką parafią pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Kowalowicach, 
Rzymskokatolicką parafią pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ligocie Książęcej, będącymi 
partnerami.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Namysłowa do zawarcia z Rzymskokatolicką parafią pw. św. Mikołaja 
w Wilkowie, Rzymskokatolicką parafią pw. św. Jana Chrzciciela w Smogorzowie, Rzymskokatolicką 
parafią pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Kowalowicach, Rzymskokatolicką 
parafią pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ligocie Książęcej, umowy partnerskiej, o której 
mowa w § 1 o treści, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodniczący Rady

Sylwester Zabielny
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Załącznik do Uchwały Nr 354/VII/16

Rady Miejskiej w Namysłowie

z dnia 10 października 2016 r.

Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projekt "Ochrona, promocja i rozwój 
dziedzictwakulturowego Stobrawskiej Strefy Rekreacjii Rehabilitacji na obszarze Ziemi 

Namysłowskiej"

o którego strony tworzące Partnerstwo będą ubiegać się w ramach Poddziałania 5.3.1 Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-20 (dalej: RPO WO 2014-2020).

§ 1
Strony Umowy

1. Partnerstwo jest tworzone przez następujące Strony:
Gmina Namysłów
z siedzibą przy ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów,
reprezentowaną przez Burmistrza Juliana Kruszyńskiego,
zwanym dalej Liderem projektu
Rzymskokatolicka parafia pw. św. Mikołaja w Wilkowie
z siedzibą przy ul. Długiej 51, 46-113 Wilków
reprezentowaną przez Proboszcza Tomasza Caputę,
zwanym dalej Partnerem nr 1
Rzymskokatolicka parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Smogorzowie
z siedzibą przy ul. Głównej 76, 46-100 Namysłów
reprezentowaną przez Proboszcza Tomasza Broszko,
zwanym dalej Partnerem nr 2
Rzymskokatolicka parafia pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 

w Kowalowicach
z siedzibą przy ul. Głównej 21, 46-100 Namysłów
reprezentowaną przez Proboszcza Janusza Szetelnickiego,
zwanym dalej Partnerem nr 3
Rzymskokatolicka parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ligocie Książęcej
z siedzibą w Ligocie Książęcej 67, 46-100 Namysłów
reprezentowaną przez Proboszcza Edwarda Łupkowskiego,
zwanym dalej Partnerem nr 4
2. Strony zgodnie postanawiają, że Liderem projektu będzie Gmina Namysłów reprezentowana przez 

Burmistrza Juliana Kruszyńskiego.
§ 2

Przedmiot umowy
1. Ustanawia się Partnerstwo na rzecz realizacji Projektu pn. „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa 

kulturowego Stobrawskiej Strefy Rekreacji i Rehabilitacji na obszarze Ziemi Namysłowskiej”, o którego 
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współfinansowanie Partnerstwo planuje ubiegać się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa V Ochrona środowiska, dziedzictwa 
kulturowego i naturalnego, Podziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura), zwanego dalej 
„Projektem”.

2. Umowa określa:
1) cele Partnerstwa;
2) zasady funkcjonowanie Partnerstwa;
3) zakres Projektu.

§ 3
Zakres współpracy w ramach wspólnego przedsięwzięcia

1. Zakres współpracy w ramach wspólnego przedsięwzięcia obejmuje wspólną realizację Projektu, 
zgodnie z przyjętymi zasadami, w przypadku pozyskania dofinansowania w ramach programu, o którym 
mowa w § 2 ust. 1.

2. Strony zgodnie postanawiają, ze celem ogólnym realizacji projektu będzie zwiększenie dostępności 
wybranych zabytkowych obiektów dziedzictwa kulturowego z terenu objętego realizacją projektem.

3. Strony przyjmują, że zakres rzeczowy projektu będzie obejmował zadania wynikające 
z dokumentacji aplikacyjnej projektu.

4. Strony postanawiają, że zakres Projektu będzie obejmował także zadania związane z zarządzaniem 
Projektem i jego promocją.

5. Strony oświadczają, że dysponują dokumentacją niezbędną w procesie wnioskowania, tj. 
w szczególności dokumentacją techniczną, kosztorysami, pozwoleniami na budowę (jeśli dotyczy), 
decyzjami konserwatora zabytków (jeśli dotyczy).

§ 4
Zarządzanie projektem

1. Strony zgodnie postanawiają, że zadania Lidera projektu będą obejmowały:
1) zawarcie w imieniu i na rzecz Partnerów umowy o dofinansowanie Projektu;
2) bieżące nadzorowanie pracy Kierownika Projektu;
3) reprezentowanie Partnerów przed instytucją zarządzającą;
4) monitoring realizacji projektu zgodnie z przyjętym harmonogramem;
5) zapewnienie udziału Partnerów w podejmowaniu decyzji i realizacji zadań, na zasadach określonych 

w niniejszej umowie;
6) przedkładanie wniosków o płatność do instytucji zarządzającej celem rozliczenia wydatków 

w projekcie;
7) przekazywanie Partnerom dotacji, pochodzącej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, wynikającej z ich zadań ujętych w projekcie;
8) pozyskiwanie, gromadzenie i archiwizację dokumentacji związanej z realizacją zadań Partnerstwa;
9) koordynację działań partnerstwa na rzecz upowszechniania informacji o nim i jego celów.
2. Strony postanawiają, że z uwagi na ograniczone kompetencje własne w zakresie realizacji projektów 

współfinansowanych ze środków UE, zarządzanie projektem na etapie jego realizacji powinno zostać 
powierzone osobie/firmie zewnętrznej (Kierownika projektu). Do wyboru tej Kierownika projektu 
upoważniają Lidera projektu.

3. Zarządzenie projektem w jego kluczowych kwestiach organizacyjnych i finansowanych powinno 
przebiegać z uwzględnieniem następujących zasad:
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1) zarządzanie operacyjne Projektem zostanie powierzone Kierownikowi Projektu;
2) zostanie powołana Rada Projektu, składająca się z przedstawicieli Lidera projektu i Partnerów, 

spotykająca się co najmniej 1 raz na 4 tygodnie, monitorująca stopień realizacji Projektu;
3) w miarę możliwości, Partnerstwo będzie dążyć do rozliczania Projektu na zasadzie zaliczkowania;
4) każdy z partnerów będzie odpowiedzialny samodzielnie wybór wykonawców inwestycji, który 

powinien nastąpić zgodnie z zasadami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2164, z późn. zm.).

§ 5
Obowiązki pozostałych stron umowy

1. Strony zobowiązują się do udostępnienia Liderowi dokumentacji o której mowa w pkt. § 3 ust. 5, 
w terminie pozwalającym na przygotowanie wniosku o dofinansowanie dokumentacji aplikacyjnej.

§ 6
Finansowanie wspólnego przedsięwzięcia

1. Strony postanawiają, że planują ubieganie się o środki na realizację przedsięwzięcia z programu, 
o którym mowa.

2. W przypadku uzyskania dofinansowania każda ze stron zapewni odpowiedni finansowy wkład 
własny na realizację Projektu. Wkład ten będzie wynosił co najmniej 15% wartości zadań Partnera. 
Strony zapewnią także dodatkowe środki na pokrycie niezbędnego wkładu własnego dla kosztów 
zarządzania oraz promocji.

3. Lider projektu będzie odpowiedzialny za realizację przepływów finansowych w ramach Projektu. 
Będzie on przekazywał Partnerom dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego niezbędne do realizacji ich zadań w formie przelewów na wskazane konta, tj.

1) Dla Partnera 1 – Bank: ……………..…………………………………………........................…....   
Nr konta: ………………………………………………………….………….…….......................................

2) Dla Partnera 2 – Bank: …….......................………..……………………………………………….   
Nr konta: …………………………………………….....................................…………….………….……..

3) Dla Partnera 3 – Bank: ……………..………………………………........................……………….   
Nr konta: …………………………………….....................................…………………….………….……..

4) Dla Partnera 4 – Bank: ……………..……………………….......................……………………….   
Nr konta: .....................................………………………………………………………….………….……..

4. Lider projektu będzie posługiwał się kontem w Banku …………….....................…………………...  
o numerze: ………………………………………………………………………………

§ 7
Własność majątku uzyskanego w ramach projektu

Każda ze stron pozostanie właścicielem majątku wytworzonego w ramach projektu w części związanej 
z własnymi zadaniami. Realizacja projektu nie będzie prowadzić do zmian w zakresie własności 
nieruchomości/ruchomości, dla których realizowany będzie Projekt, w okresie trwałości projektu.

§ 8
Postanowienia końcowe

1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Zmiany w postanowieniach Umowy wymagają formy pisemnej, za wyjątkiem uzupełniania 

numerów kont o których mowa w pkt. § 6 ust. 3 i ust. 4.
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3. Umowę sporządzono w 6 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdego z Partnerów oraz 
dwóch dla Lidera projektu, który jeden z przekazanych mu egzemplarzy dołączy do dokumentacji 
aplikacyjnej.

§ 9
Załączniki dotyczące współfinansowania projektu

1. Umowa nie obejmuje żadnych dodatkowych załączników dotyczących współfinansowania Projektu.
2. Jedyne załączniki stanowią oświadczenia, o których mowa w § 10.

§ 10
Oświadczenia wszystkich partnerów z treścią zgodną z oświadczeniami wnioskodawcy zawartymi 

we wzorze wniosku o dofinansowanie
Oświadczenie zgodne z oświadczeniami wnioskodawcy zawartymi we wzorze wniosku 

o dofinansowanie dla Partnerów stanowią załączniki do Umowy, odpowiednio:
Dla Lidera projektu – Załącznik 1
Dla Partnera 1 – Załącznik 2
Dla Partnera 2 – Załącznik 3
Dla Partnera 3 – Załącznik 4
Dla Partnera 4 – Załącznik 5

W imieniu Lidera projektu W imieniu Partnera 1

W imieniu Partnera 2 W imieniu Partnera 3

W imieniu Partnera 4
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Załącznik 1 do Umowy Partnerstwa
Lider projektu: Gmina Namysłów
Oświadczam, że:
1. Jestem świadom odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych 

oświadczeń.
2. Oświadczam, że wydatki kwalifikowalne w ramach projektu nie były i nie są finansowane z innych 

programów unijnych. W przypadku otrzymania dofinansowania na realizację projektu nie naruszę zasady 
zakazu podwójnego finansowania, oznaczającej niedozwolone zrefundowanie całkowite lub częściowe 
danego wydatku dwa razy ze środków publicznych (wspólnotowych lub krajowych).

3. Oświadczam, że projekt, na dofinansowanie którego ubiegam się w niniejszym wniosku 
o dofinansowanie, nie został fizycznie ukończony lub w pełni zrealizowany przed złożeniem ww. 
wniosku, niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane.

4. Oświadczam, że posiadam wystarczające środki finansowe gwarantujące płynną i terminową 
realizację projektu przedstawionego w niniejszym wniosku.

5. Oświadczam, że nie pozostaję pod zarządem komisarycznym, nie znajduję się w toku likwidacji, 
postępowania upadłościowego, postępowania naprawczego.

6. Oświadczam, że projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, 
w szczególności dotyczącymi zamówień publicznych oraz pomocy publicznej.

7. Oświadczam, że nie zalegam z należnościami wobec Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych, opłatami za korzystanie ze środowiska oraz innymi należnościami publicznoprawnymi.

8. Zobowiązuję się do zapewnienia trwałości i utrzymania rezultatów projektu przez okres minimum 
5 lat od zakończenia jego realizacji (3 lat w przypadku MŚP).

9. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.). 
Jednocześnie oświadczam, że jeśli w trakcie realizacji projektu znajdę się w wykazie podmiotów 
wykluczonych (art. 207 ustawy o finansach publicznych) niezwłocznie poinformuję o tym fakcie IZ/IP.

10. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych 
z oceną i realizacją niniejszego projektu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 
29 sierpnia 1997 r. przez Marszałka Województwa Opolskiego z siedzibą w Opolu 45-082, 
ul. Piastowska 14, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego oraz udostępnienie ich instytucjom 
i podmiotom dokonującym oceny, monitoringu, ewaluacji, audytu i kontroli projektu. Jednocześnie 
oświadczam, iż zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) zostałam/em poinformowana, że:

a) administratorem podanych danych osobowych jest Marszałek Województwa Opolskiego z siedzibą 
w Opolu 45-082, ul. Piastowska 14, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego,

b) moje dane osobowe przetwarzane będą w celu oceny oraz realizacji przedmiotowego projektu,
c) posiadam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania,
d) podanie danych jest dobrowolne i jest niezbędne do oceny oraz realizacji przedmiotowego projektu.
11. Oświadczam, że:
a) nie mam prawnej możliwości odzyskania lub odliczenia poniesionego ostatecznie kosztu podatku 

VAT i w związku z tym wnioskuję o refundację części poniesionego w ramach projektu podatku VAT. 
Jednocześnie zobowiązuje się do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu części poniesionego podatku 
VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie lub odliczenie tego podatku.
Brak możliwości odzyskania lub odliczenia poniesionego ostatecznie kosztu podatku VAT wynika 
z następujących dokumentów:  Indywidualna interpretacja podatkowa, która zostanie dołączona do 
dokumentacji aplikacyjnej niezwłocznie po otrzymaniu.
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12. Oświadczam, że:
a) realizowany przeze mnie projekt jest zgodny z planami zagospodarowania przestrzennego.
13. Oświadczam, że projekt:
a) nie uwzględnia przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko, dla których, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. 
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016, poz. 71) 
wymagane jest lub może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko.

14. Oświadczam, że projekt:
a) nie uwzględnia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na wyznaczone obszary Natura 

2000.
15. Oświadczam, że nie podlegam ubezpieczeniu w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
16. Wyrażam zgodę na udzielanie informacji dotyczących wniosku oraz udostępnienie wniosku na 

potrzeby ewaluacji (ocen), przeprowadzanych przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą, 
Instytucję Wdrażającą lub inną uprawnioną instytucję lub jednostkę organizacyjną, z zastrzeżeniem 
dochowania i ochrony informacji oraz tajemnic w nim zawartych.

17. Wyrażam zgodę na udostępnianie niniejszego wniosku wraz z dołączoną dokumentacją w celu 
dokonania oceny i kontroli przedstawicielom uprawnionych do tego podmiotów; jak również 
zobowiązuję się umożliwić im przeprowadzenie wizytacji w miejscu realizacji Projektu.

18. Jestem świadom praw i obowiązków związanych z realizacją Projektu finansowanego 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

19. Klauzula o ochronie informacji i tajemnic zawartych we wniosku o dofinansowanie – NIE 
DOTYCZY.

……………………………………………………
(data i podpis)
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Załącznik 2 do Umowy Partnerstwa
Partner 1: Rzymskokatolicka parafia pw. św. Mikołaja w Wilkowie
Oświadczam, że:
1. Jestem świadom odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych 

oświadczeń.
2. Oświadczam, że wydatki kwalifikowalne w ramach projektu nie były i nie są finansowane z innych 

programów unijnych. W przypadku otrzymania dofinansowania na realizację projektu nie naruszę zasady 
zakazu podwójnego finansowania, oznaczającej niedozwolone zrefundowanie całkowite lub częściowe 
danego wydatku dwa razy ze środków publicznych (wspólnotowych lub krajowych).

3. Oświadczam, że projekt, na dofinansowanie którego ubiegam się w niniejszym wniosku 
o dofinansowanie, nie został fizycznie ukończony lub w pełni zrealizowany przed złożeniem ww. 
wniosku, niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane.

4. Oświadczam, że posiadam wystarczające środki finansowe gwarantujące płynną i terminową 
realizację projektu przedstawionego w niniejszym wniosku.

5. Oświadczam, że nie pozostaję pod zarządem komisarycznym, nie znajduję się w toku likwidacji, 
postępowania upadłościowego, postępowania naprawczego.

6. Oświadczam, że projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, 
w szczególności dotyczącymi zamówień publicznych oraz pomocy publicznej.

7. Oświadczam, że nie zalegam z należnościami wobec Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych, opłatami za korzystanie ze środowiska oraz innymi należnościami publicznoprawnymi.

8. Zobowiązuję się do zapewnienia trwałości i utrzymania rezultatów projektu przez okres minimum 
5 lat od zakończenia jego realizacji (3 lat w przypadku MŚP).

9. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.). 
Jednocześnie oświadczam, że jeśli w trakcie realizacji projektu znajdę się w wykazie podmiotów 
wykluczonych (art. 207 ustawy o finansach publicznych) niezwłocznie poinformuję o tym fakcie IZ/IP.

10. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych 
z oceną i realizacją niniejszego projektu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 
29 sierpnia 1997 r. przez Marszałka Województwa Opolskiego z siedzibą w Opolu 45-082, 
ul. Piastowska 14, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego oraz udostępnienie ich instytucjom i 
podmiotom dokonującym oceny, monitoringu, ewaluacji, audytu i kontroli projektu. Jednocześnie 
oświadczam, iż zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) zostałam/em poinformowana, że:

a) administratorem podanych danych osobowych jest Marszałek Województwa Opolskiego z siedzibą 
w Opolu 45-082, ul. Piastowska 14, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego,

b) moje dane osobowe przetwarzane będą w celu oceny oraz realizacji przedmiotowego projektu,
c) posiadam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania,
d) podanie danych jest dobrowolne i jest niezbędne do oceny oraz realizacji przedmiotowego projektu.
11. Oświadczam, że:
a) nie mam prawnej możliwości odzyskania lub odliczenia poniesionego ostatecznie kosztu podatku 

VAT i w związku z tym wnioskuję o refundację części poniesionego w ramach projektu podatku VAT. 
Jednocześnie zobowiązuje się do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu części poniesionego podatku 
VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie lub odliczenie tego podatku.
Brak możliwości odzyskania lub odliczenia poniesionego ostatecznie kosztu podatku VAT wynika 
z następujących dokumentów: Indywidualna interpretacja podatkowa, która zostanie dołączona do 
dokumentacji aplikacyjnej niezwłocznie po otrzymaniu.
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12. Oświadczam, że:
a) realizowany przeze mnie projekt jest zgodny z planami zagospodarowania przestrzennego.
13. Oświadczam, że projekt:
a) nie uwzględnia przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko, dla których, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. 
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016, poz. 71) 
wymagane jest lub może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko.

14. Oświadczam, że projekt:
a) nie uwzględnia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na wyznaczone obszary Natura 

2000.
15. Oświadczam, że nie podlegam ubezpieczeniu w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
16. Wyrażam zgodę na udzielanie informacji dotyczących wniosku oraz udostępnienie wniosku na 

potrzeby ewaluacji (ocen), przeprowadzanych przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą, 
Instytucję Wdrażającą lub inną uprawnioną instytucję lub jednostkę organizacyjną, z zastrzeżeniem 
dochowania i ochrony informacji oraz tajemnic w nim zawartych.

17. Wyrażam zgodę na udostępnianie niniejszego wniosku wraz z dołączoną dokumentacją w celu 
dokonania oceny i kontroli przedstawicielom uprawnionych do tego podmiotów; jak również 
zobowiązuję się umożliwić im przeprowadzenie wizytacji w miejscu realizacji Projektu.

18. Jestem świadom praw i obowiązków związanych z realizacją Projektu finansowanego 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

19. Klauzula o ochronie informacji i tajemnic zawartych we wniosku o dofinansowanie – NIE 
DOTYCZY.

……………………………………………………
(data i podpis)
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Załącznik 3 do Umowy Partnerstwa
Partner 2: Rzymskokatolicka parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Smogorzowie
Oświadczam, że:
1. Jestem świadom odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych 

oświadczeń.
2. Oświadczam, że wydatki kwalifikowalne w ramach projektu nie były i nie są finansowane z innych 

programów unijnych. W przypadku otrzymania dofinansowania na realizację projektu nie naruszę zasady 
zakazu podwójnego finansowania, oznaczającej niedozwolone zrefundowanie całkowite lub częściowe 
danego wydatku dwa razy ze środków publicznych (wspólnotowych lub krajowych).

3. Oświadczam, że projekt, na dofinansowanie którego ubiegam się w niniejszym wniosku 
o dofinansowanie, nie został fizycznie ukończony lub w pełni zrealizowany przed złożeniem ww. 
wniosku, niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane.

4. Oświadczam, że posiadam wystarczające środki finansowe gwarantujące płynną i terminową 
realizację projektu przedstawionego w niniejszym wniosku.

5. Oświadczam, że nie pozostaję pod zarządem komisarycznym, nie znajduję się w toku likwidacji, 
postępowania upadłościowego, postępowania naprawczego.

6. Oświadczam, że projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, 
w szczególności dotyczącymi zamówień publicznych oraz pomocy publicznej.

7. Oświadczam, że nie zalegam z należnościami wobec Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych, opłatami za korzystanie ze środowiska oraz innymi należnościami publicznoprawnymi.

8. Zobowiązuję się do zapewnienia trwałości i utrzymania rezultatów projektu przez okres minimum 
5 lat od zakończenia jego realizacji (3 lat w przypadku MŚP).

9. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.). 
Jednocześnie oświadczam, że jeśli w trakcie realizacji projektu znajdę się w wykazie podmiotów 
wykluczonych (art. 207 ustawy o finansach publicznych) niezwłocznie poinformuję o tym fakcie IZ/IP.

10. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych 
z oceną i realizacją niniejszego projektu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 
29 sierpnia 1997 r. przez Marszałka Województwa Opolskiego z siedzibą w Opolu 45-082, 
ul. Piastowska 14, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego oraz udostępnienie ich instytucjom 
i podmiotom dokonującym oceny, monitoringu, ewaluacji, audytu i kontroli projektu. Jednocześnie 
oświadczam, iż zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) zostałam/em poinformowana, że:

a) administratorem podanych danych osobowych jest Marszałek Województwa Opolskiego z siedzibą 
w Opolu 45-082, ul. Piastowska 14, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego,

b) moje dane osobowe przetwarzane będą w celu oceny oraz realizacji przedmiotowego projektu,
c) posiadam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania,
d) podanie danych jest dobrowolne i jest niezbędne do oceny oraz realizacji przedmiotowego projektu.
11. Oświadczam, że:
a) nie mam prawnej możliwości odzyskania lub odliczenia poniesionego ostatecznie kosztu podatku 

VAT i w związku z tym wnioskuję o refundację części poniesionego w ramach projektu podatku VAT. 
Jednocześnie zobowiązuje się do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu części poniesionego podatku 
VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie lub odliczenie tego podatku.
Brak możliwości odzyskania lub odliczenia poniesionego ostatecznie kosztu podatku VAT wynika 
z następujących dokumentów:  Indywidualna interpretacja podatkowa, która zostanie dołączona do 
dokumentacji aplikacyjnej niezwłocznie po otrzymaniu.
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12. Oświadczam, że:
a) realizowany przeze mnie projekt jest zgodny z planami zagospodarowania przestrzennego.
13. Oświadczam, że projekt:
a) nie uwzględnia przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko, dla których, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. 
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016, poz. 71) 
wymagane jest lub może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko.

14. Oświadczam, że projekt:
a) nie uwzględnia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na wyznaczone obszary Natura 

2000.
15. Oświadczam, że nie podlegam ubezpieczeniu w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
16. Wyrażam zgodę na udzielanie informacji dotyczących wniosku oraz udostępnienie wniosku na 

potrzeby ewaluacji (ocen), przeprowadzanych przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą, 
Instytucję Wdrażającą lub inną uprawnioną instytucję lub jednostkę organizacyjną, z zastrzeżeniem 
dochowania i ochrony informacji oraz tajemnic w nim zawartych.

17. Wyrażam zgodę na udostępnianie niniejszego wniosku wraz z dołączoną dokumentacją w celu 
dokonania oceny i kontroli przedstawicielom uprawnionych do tego podmiotów; jak również 
zobowiązuję się umożliwić im przeprowadzenie wizytacji w miejscu realizacji Projektu.

18. Jestem świadom praw i obowiązków związanych z realizacją Projektu finansowanego 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

19. Klauzula o ochronie informacji i tajemnic zawartych we wniosku o dofinansowanie – NIE 
DOTYCZY.

……………………………………………………
(data i podpis)
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Załącznik 4 do Umowy Partnerstwa
Partner 3: Rzymskokatolicka parafia pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 

w Kowalowicach
Oświadczam, że:
1. Jestem świadom odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych 

oświadczeń.
2. Oświadczam, że wydatki kwalifikowalne w ramach projektu nie były i nie są finansowane z innych 

programów unijnych. W przypadku otrzymania dofinansowania na realizację projektu nie naruszę zasady 
zakazu podwójnego finansowania, oznaczającej niedozwolone zrefundowanie całkowite lub częściowe 
danego wydatku dwa razy ze środków publicznych (wspólnotowych lub krajowych).

3. Oświadczam, że projekt, na dofinansowanie którego ubiegam się w niniejszym wniosku 
o dofinansowanie, nie został fizycznie ukończony lub w pełni zrealizowany przed złożeniem ww. 
wniosku, niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane.

4. Oświadczam, że posiadam wystarczające środki finansowe gwarantujące płynną i terminową 
realizację projektu przedstawionego w niniejszym wniosku.

5. Oświadczam, że nie pozostaję pod zarządem komisarycznym, nie znajduję się w toku likwidacji, 
postępowania upadłościowego, postępowania naprawczego.

6. Oświadczam, że projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, 
w szczególności dotyczącymi zamówień publicznych oraz pomocy publicznej.

7. Oświadczam, że nie zalegam z należnościami wobec Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych, opłatami za korzystanie ze środowiska oraz innymi należnościami publicznoprawnymi.

8. Zobowiązuję się do zapewnienia trwałości i utrzymania rezultatów projektu przez okres minimum 
5 lat od zakończenia jego realizacji (3 lat w przypadku MŚP).

9. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.). 
Jednocześnie oświadczam, że jeśli w trakcie realizacji projektu znajdę się w wykazie podmiotów 
wykluczonych (art. 207 ustawy o finansach publicznych) niezwłocznie poinformuję o tym fakcie IZ/IP.

10. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych 
z oceną i realizacją niniejszego projektu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 
29 sierpnia 1997 r. przez Marszałka Województwa Opolskiego z siedzibą w Opolu 45-082, 
ul. Piastowska 14, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego oraz udostępnienie ich instytucjom 
i podmiotom dokonującym oceny, monitoringu, ewaluacji, audytu i kontroli projektu. Jednocześnie 
oświadczam, iż zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) zostałam/em poinformowana, że:

a) administratorem podanych danych osobowych jest Marszałek Województwa Opolskiego z siedzibą 
w Opolu 45-082, ul. Piastowska 14, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego,

b) moje dane osobowe przetwarzane będą w celu oceny oraz realizacji przedmiotowego projektu,
c) posiadam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania,
d) podanie danych jest dobrowolne i jest niezbędne do oceny oraz realizacji przedmiotowego projektu.
11. Oświadczam, że:
a) nie mam prawnej możliwości odzyskania lub odliczenia poniesionego ostatecznie kosztu podatku 

VAT i w związku z tym wnioskuję o refundację części poniesionego w ramach projektu podatku VAT. 
Jednocześnie zobowiązuje się do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu części poniesionego podatku 
VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie lub odliczenie tego podatku.
Brak możliwości odzyskania lub odliczenia poniesionego ostatecznie kosztu podatku VAT wynika 
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z następujących dokumentów: Indywidualna interpretacja podatkowa, która zostanie dołączona do 
dokumentacji aplikacyjnej niezwłocznie po otrzymaniu.

12. Oświadczam, że:
a) realizowany przeze mnie projekt jest zgodny z planami zagospodarowania przestrzennego.
13. Oświadczam, że projekt:
a) nie uwzględnia przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko, dla których, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. 
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016, poz. 71) 
wymagane jest lub może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko.

14. Oświadczam, że projekt:
a) nie uwzględnia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na wyznaczone obszary Natura 

2000.
15. Oświadczam, że nie podlegam ubezpieczeniu w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
16. Wyrażam zgodę na udzielanie informacji dotyczących wniosku oraz udostępnienie wniosku na 

potrzeby ewaluacji (ocen), przeprowadzanych przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą, 
Instytucję Wdrażającą lub inną uprawnioną instytucję lub jednostkę organizacyjną, z zastrzeżeniem 
dochowania i ochrony informacji oraz tajemnic w nim zawartych.

17. Wyrażam zgodę na udostępnianie niniejszego wniosku wraz z dołączoną dokumentacją w celu 
dokonania oceny i kontroli przedstawicielom uprawnionych do tego podmiotów; jak również 
zobowiązuję się umożliwić im przeprowadzenie wizytacji w miejscu realizacji Projektu.

18. Jestem świadom praw i obowiązków związanych z realizacją Projektu finansowanego 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

19. Klauzula o ochronie informacji i tajemnic zawartych we wniosku o dofinansowanie – NIE 
DOTYCZY.

……………………………………………………
(data i podpis)
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Załącznik 5 do Umowy Partnerstwa
Partner 4: Rzymskokatolicka parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

w Ligocie Książęcej
Oświadczam, że:
1. Jestem świadom odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych 

oświadczeń.
2. Oświadczam, że wydatki kwalifikowalne w ramach projektu nie były i nie są finansowane z innych 

programów unijnych. W przypadku otrzymania dofinansowania na realizację projektu nie naruszę zasady 
zakazu podwójnego finansowania, oznaczającej niedozwolone zrefundowanie całkowite lub częściowe 
danego wydatku dwa razy ze środków publicznych (wspólnotowych lub krajowych).

3. Oświadczam, że projekt, na dofinansowanie którego ubiegam się w niniejszym wniosku 
o dofinansowanie, nie został fizycznie ukończony lub w pełni zrealizowany przed złożeniem ww. 
wniosku, niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane.

4. Oświadczam, że posiadam wystarczające środki finansowe gwarantujące płynną i terminową 
realizację projektu przedstawionego w niniejszym wniosku.

5. Oświadczam, że nie pozostaję pod zarządem komisarycznym, nie znajduję się w toku likwidacji, 
postępowania upadłościowego, postępowania naprawczego.

6. Oświadczam, że projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, 
w szczególności dotyczącymi zamówień publicznych oraz pomocy publicznej.

7. Oświadczam, że nie zalegam z należnościami wobec Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych, opłatami za korzystanie ze środowiska oraz innymi należnościami publicznoprawnymi.

8. Zobowiązuję się do zapewnienia trwałości i utrzymania rezultatów projektu przez okres minimum 
5 lat od zakończenia jego realizacji (3 lat w przypadku MŚP).

9. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.). 
Jednocześnie oświadczam, że jeśli w trakcie realizacji projektu znajdę się w wykazie podmiotów 
wykluczonych (art. 207 ustawy o finansach publicznych) niezwłocznie poinformuję o tym fakcie IZ/IP.

10. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych 
z oceną i realizacją niniejszego projektu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 
29 sierpnia 1997 r. przez Marszałka Województwa Opolskiego z siedzibą w Opolu 45-082, 
ul. Piastowska 14, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego oraz udostępnienie ich instytucjom 
i podmiotom dokonującym oceny, monitoringu, ewaluacji, audytu i kontroli projektu. Jednocześnie 
oświadczam, iż zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) zostałam/em poinformowana, że:

a) administratorem podanych danych osobowych jest Marszałek Województwa Opolskiego z siedzibą 
w Opolu 45-082, ul. Piastowska 14, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego,

b) moje dane osobowe przetwarzane będą w celu oceny oraz realizacji przedmiotowego projektu,
c) posiadam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania,
d) podanie danych jest dobrowolne i jest niezbędne do oceny oraz realizacji przedmiotowego projektu.
11. Oświadczam, że:
a) nie mam prawnej możliwości odzyskania lub odliczenia poniesionego ostatecznie kosztu podatku 

VAT i w związku z tym wnioskuję o refundację części poniesionego w ramach projektu podatku VAT. 
Jednocześnie zobowiązuje się do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu części poniesionego podatku 
VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie lub odliczenie tego podatku.
Brak możliwości odzyskania lub odliczenia poniesionego ostatecznie kosztu podatku VAT wynika 
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z następujących dokumentów: Indywidualna interpretacja podatkowa, która zostanie dołączona do 
dokumentacji aplikacyjnej niezwłocznie po otrzymaniu.

12. Oświadczam, że:
a) realizowany przeze mnie projekt jest zgodny z planami zagospodarowania przestrzennego.
13. Oświadczam, że projekt:
a) nie uwzględnia przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko, dla których, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. 
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016, poz. 71) 
wymagane jest lub może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko.

14. Oświadczam, że projekt:
a) nie uwzględnia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na wyznaczone obszary Natura 

2000.
15. Oświadczam, że nie podlegam ubezpieczeniu w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
16. Wyrażam zgodę na udzielanie informacji dotyczących wniosku oraz udostępnienie wniosku na 

potrzeby ewaluacji (ocen), przeprowadzanych przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą, 
Instytucję Wdrażającą lub inną uprawnioną instytucję lub jednostkę organizacyjną, z zastrzeżeniem 
dochowania i ochrony informacji oraz tajemnic w nim zawartych.

17. Wyrażam zgodę na udostępnianie niniejszego wniosku wraz z dołączoną dokumentacją w celu 
dokonania oceny i kontroli przedstawicielom uprawnionych do tego podmiotów; jak również 
zobowiązuję się umożliwić im przeprowadzenie wizytacji w miejscu realizacji Projektu.

18. Jestem świadom praw i obowiązków związanych z realizacją Projektu finansowanego 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

19. Klauzula o ochronie informacji i tajemnic zawartych we wniosku o dofinansowanie – NIE 
DOTYCZY.

……………………………………………………
(data i podpis)
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