UCHWAŁA NR XLVII/270/18
RADY GMINY ŚWIESZYNO
z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie udzielania dotacji celowych spółkom wodnym
Na podstawie art. 443 ust. 4 ustawy
poz. 1566) uchwala się, co następuje:

z dnia

20 lipca

2017 r.

Prawo

wodne

(Dz. U.

z 2017 r.

§ 1. Spółka wodna może otrzymać z budżetu Gminy Świeszyno pomoc finansową w formie dotacji
celowej, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub
dofinansowanie inwestycji.
§ 2. 1. Udzielona dotacja nie może przekroczyć 90% kosztów realizacji zadania.
2. Łączna maksymalna kwota środków przeznaczonych na dotacje, o których mowa w ust. 1 określona jest
w budżecie Gminy na dany rok.
§ 3. 1. Dotacja udzielana jest na podstawie wniosku.
2. Postępowanie w sprawie udzielenia dotacji oparte jest na zasadach jawności, uczciwej konkurencji
i równego traktowania spółek wodnych.
§ 4. 1. Wójt Gminy Świeszyno zamieszcza ogłoszenie o naborze wniosków w siedzibie Urzędu Gminy
Świeszyno, w miejscu przeznaczonym na publikowanie ogłoszeń, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
2. W ogłoszeniu należy wskazać w szczególności:
a) zakres zadań, na które może być udzielona dotacja spółkom wodnym;
b) wysokość środków finansowych, które są przeznaczone na udzielenie dotacji spółkom wodnym;
c) kryteria oceny złożonych wniosków;
d) istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie udzielenia dotacji;
e) dokumenty, które należy załączyć do wniosku;
f) termin i miejsce składania wniosków.
3. Termin ustalony na składanie wniosków nie może być krótszy niż 14 dni, licząc od daty zamieszczenia
ogłoszenia.
§ 5. 1. Wniosek spółki wodnej o udzielenie dotacji powinien zwierać w szczególności:
a) oznaczenie wnioskodawcy;
b) adres wnioskodawcy,
c) numer rachunku bankowego wnioskodawcy,
d) datę i numer wpisu do Systemu informacyjnego gospodarowania wodami;
e) dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy,
f) szczegółowy opis zadania,
g) termin i miejsce realizacji zadania,
h) harmonogram realizacji zadania,
i) kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz wskazanie źródeł finansowania zadania,
j) podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy,
2. Wzór wniosku o przyznanie dotacji ustala Wójt Gminy Świeszyno. Wnioskodawca nie jest obowiązany
do złożenia wniosku wg ustalonego wzoru.
3. Do wniosku należy dołączyć:
a) aktualny dokument rejestrowy oraz statut wnioskodawcy,
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b) oświadczenie, że spółka wodna nie działa w celu osiągnięcia zysku,
c) potwierdzony za zgodność z oryginałem budżet spółki wodnej za rok, w którym wnioskuje o udzielenie
pomocy.
4. Wnioski podlegają ocenie pod względem formalnym i merytorycznym przez Wójta Gminy Świeszyno.
5. Wójt Gminy Świeszyno może uzależnić rozpatrzenie wniosku od złożenia w wyznaczonym terminie
dodatkowych dokumentów lub informacji.
6. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych lub innych wad wniosku Wójt Gminy Świeszyno
wzywa Wnioskodawcę do ich usunięcia w wyznaczonym czasie lub do uzupełnienia wniosku.
7. Wniosek, którego braki lub wady nie zostały usunięte we wskazanym terminie pozostaje bez
rozpatrzenia.
§ 6. 1. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Świeszyno.
2. Wójt Gminy Świeszyno pisemnie zawiadomi Wnioskodawcę o sposobie załatwienia wniosku, wzywając
jednocześnie Wnioskodawcę, któremu ma być udzielona dotacja do zawarcia umowy.
3. Warunkiem udzielenia dotacji jest zawarcie pisemnej umowy pomiędzy spółką wodną a Gminą
Świeszyno.
4. Informację o wynikach naboru, w której należy wskazać spółkę wodną, która otrzyma dotację, kwotę tej
pomocy oraz dofinansowane zadanie podaje do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie
Informacji Publicznej.
§ 7. 1. Podstawą udzielenia dotacji jest umowa zawarta między Gminą Świeszyno a Spółką Wodną.
2. Umowa powinna zawierać w szczególności:
a) opis zadania, na które udzielono pomocy finansowej;
b) wysokość udzielonej dotacji;
c) termin przekazania dotacji;
d) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż 31 grudnia danego roku budżetowego;
e) tryb kontroli sposobu wykorzystania dotacji;
f) termin i sposób rozliczenia dotacji;
g) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji, nie dłuższy niż terminy zwrotu dotacji określone
w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).
3. Spółka wodna, która otrzymała dotację celową, zobowiązana jest do wyodrębnienia w ewidencji
księgowej otrzymanych środków.
§ 8. 1. Sprawozdanie ze sposobu wykorzystania dotacji spółka wodna składa w terminie 14 dni od upływu
umownie określonego terminu jej wykorzystania.
2. Rozliczenie następuje w formie sprawozdania z realizacji zadania.
3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2 powinno zawierać:
a) pełną nazwę spółki wodnej i jej adres,
b) dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy,
c) wielkość rozliczanej dotacji,
d) szczegółowy opis zrealizowanego zadania,
e) termin i miejsce realizacji zadania,
f) harmonogram zrealizowanego zadania,
g) zestawienie poniesionych kosztów realizacji zadania oraz wskazanie źródeł finansowania,
h) podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy.
4. Wzór sprawozdania z realizacji dotowanego zadania określa Wójt. Wnioskodawca nie jest obowiązany
do złożenia sprawozdania wg ustalonego wzoru.
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5. Do sprawozdania należy dołączyć:
1) potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających wykorzystanie dotacji
wraz z dokumentacją fotograficzną określającą stan urządzeń melioracji szczegółowych przed i po
realizacji zadania,
2) potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie protokołu odbioru robót, jeśli ze względu na rodzaj
wykonywanych zadań było wymagane sporządzenie protokołu odbioru.
6. Wójt ma prawo żądać uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, informacji zawartych w sprawozdaniu,
jak również przedłożenia dokumentów potwierdzających sposób wykorzystania dotacji.
7. Wójt w umowie, o której mowa w § 7, może zobowiązać spółkę wodną do składania sprawozdań
częściowych ze sposobu wykorzystania dotacji. Do sprawozdań częściowych stosuje się odpowiednio ust. 3.
§ 9. 1. W przypadku otrzymania dotacji celowej spółka wodna zobowiązana jest umożliwić
przeprowadzenie kontroli wykonywanego zadania.
2. Kontrola realizacji zadania obejmuje:
a) kontrolę faktycznego sposobu wykonania zadania, jego terminowości, rzetelności oraz zgodności z umową,
b) kontrolę dokumentów związanych z realizacją zadania, w tym posiadania niezbędnej dokumentacji
wymaganej przepisami prawa oraz określonej w postanowieniach umowy.
3. Dotacja celowa udzielona z budżetu Gminy Świeszyno:
a) wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem,
b) pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
c) niewykorzystana w całości lub części, podlega zwrotowi do budżetu Gminy na zasadach określonych
przepisami ustawy o finansach publicznych.
§ 10. Traci moc uchwała nr XXVIII/239/13 Rady Gminy Świeszyno z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie
zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Świeszyno, trybu postępowania w sprawie
udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Marcinkowski
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 205 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz.
1566) utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych należy do zainteresowanych właścicieli
gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej działającej na terenie
gminy lub związku spółek wodnych, w którym jest zrzeszona spółka wodna działająca na
terenie gminy - do tej spółki lub tego związku spółek wodnych.
Art. 443 ust. 2 ustawy Prawo wodne wskazuje, iż spółki wodne mogą korzystać
z pomocy finansowej z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na bieżące
utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji.
Pomoc ta polega na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
Zgodnie z art. 443 ust. 4 przedmiotowej ustawy zasady udzielania dotacji, tryb
postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania określa organ
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w drodze uchwały.
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