
UCHWAŁA NR XXVIII/162/2018
RADY GMINY PACYNA

z dnia 5 listopada 2018 r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania 
dotacji i sposobu jej rozliczania

Na podstawie  art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.  z 2018r., 
poz. 994 z póź. zm.) w związku z art.443 ust.4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. 
z 2017r., poz. 1566 z poź. zm.) Rada Gminy Pacyna uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się zasady udzielania dotacji celowych oraz tryb postepowania w sprawie udzielania dotacji 
i sposób jej rozliczania z budżetu Gminy Pacyna dla spółek wodnych na działalność, o której mowa w art. 441                          
ust. 3 pkt 3-5 ustawy Prawo wodne.

2. Dotacje celowe udziela się na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych znajdujących się na terenie 
Gminy Pacyna tj. na eksploatację, konserwację oraz remont tych urządzeń w celu zachowania ich funkcji.

3. Wysokość dotacji celowej udzielonej przez Gminę spółce wodnej wynosi 50% kosztów realizacji 
zadania, jednak nie więcej niż 10.000,00 zł w roku budżetowym.

§ 2. 1. Spółki wodne zainteresowane przyznaniem dotacji zobowiązane są do złożenia pisemnego wniosku 
według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 należy składać do Wójta Gminy Pacyna w terminie do 30 września 
roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji z zastrzeżeniem ust. 5.

3. Do wniosku należy dołączyć:

- statut spółki wodnej,

- oświadczenie, że spółka nie działa w celu osiągnięcia zysku.

4. W przypadku braków formalnych wniosku spółka wodna jest wezwana do jego uzupełnienia w terminie 
7 dni od dnia otrzymania wezwania. W przypadku nie uzupełnienia braków wniosek pozostawia się bez 
rozpatrzenia.

5. Wniosek o przyznanie dotacji z budżetu Gminy na rok 2019 należy złożyć w terminie do 30 listopada 
2018r.

§ 3. 1. Udzielenie dotacji celowej następuje na podstawie pisemnej umowy zawartej między Wójtem 
Gminy Pacyna, a spółką wodną.

2. Wójt Gminy Pacyna podaje do publicznej wiadomości informację o udzielonych dotacjach celowych na 
realizację zadań określonych w paragrafie 1 uchwały, dane beneficjenta i wysokość udzielonej dotacji poprzez 
umieszczenie powyższych informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

3. Spółka wodna zobowiązana jest do rozliczenia dotacji w terminie 14 dni od daty zakończenia realizacji 
zadania, nie później niż do 15 grudnia roku, na który przyznano środki z budżetu Gminy.

4. Rozliczenie następuje w formie sprawozdania, którego wzór określa załącznik nr 2 do uchwały.

5. Przypadki i zasady zwrotu dotacji określają przepisy art. 251 i 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 ze zm.)

§ 4. Traci moc uchwała nr XXVII/160/2018 Rady Gminy Pacyna z dnia 14 września 2018 roku w sprawie 
określenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania i sposobu jej rozliczenia.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacyna.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w  Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Kołodziejczyk
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/162/2018

Rady Gminy Pacyna

z dnia 5 listopada 2018 r.

Wniosek
o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Pacyna na dofinansowanie działalności, o których ,mowa 

w art. 441, ust. 3, pkt 3 - 5 ustawy Prawo wodne

1. Dane dotyczące wnioskodawcy:

- nazwa ……………………………………………………………………………….

- adres ………………………………………………………………………………..

- data i numer wpisu w katastrze wodnym …………………………………………..

- nr rachunku bankowego  …………………………………………………………...

- osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy:

- ……………………………………………………..   tel. ………………………….

- ……………………………………………………..   tel. ………………………….

2. Szczegółowy opis planowanego zadania:

………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……...............

3. Termin i miejsce realizacji zadania:  ………………………………………….......................................

…………………………………………………………………………………………………....................

4. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz źródła ich finansowania.

Lp. Rodzaj realizowanego zadania Planowane wydatki Kwota Źródło finansowania

1.
2.
3.

4.

5. Kwota wnioskowanej pomocy wraz z określeniem procentowym wartości dotacji celowej z budżetu 
gminy w kosztach ogólnych: ………………………………………………………...........................................

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

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

………………………………………

(miejscowość, data)

………………………………………...................
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(pieczęć  i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli)

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Kołodziejczyk

Id: E2FAB196-2DF8-448E-AFDE-91426E25DC0A. Podpisany Strona 2



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/162/2018

Rady Gminy Pacyna z dnia 05 listopada 2018 r.

………………………...                                                                                        ……………………

(pieczęć spółki wodnej)                                                                                        miejscowość, data

Sprawozdanie
z wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Gminy Pacyna.

Na podstawie umowy Nr ……………… zawartej w dniu ………………………………….......................

Spółka Wodna  …………………………………….  otrzymała dotację celową z budżetu Gminy Pacyna 
w kwocie ………………………………zł.

1. Opis zrealizowanego zadania:

………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..................
.......................

2. Data zakończenia realizacji zadania zgodnie z protokołem odbioru .................................................. 
........................................................................................................................................................

3. Rozliczenie dotacji:

Lp. Rodzaj wydatku Data poniesienia 
wydatku

Kwota Źródło 
finansowania

Dokument potwierdzający 
poniesione wydatki

1.

2.
3.
4.

Do sprawozdania należy dołączyć kopie faktur (rachunków) potwierdzających poniesione wydatki oraz 
protokół odbioru.

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

(podpis osoby odpowiedzialnej za sprawy finansowe)

………………………………………

( podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli)

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Kołodziejczyk
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