UCHWAŁA NR XXXV/190/2014
RADY GMINY PACYNA
z dnia 31 marca 2014 r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania i sposobu jej
rozliczania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t. j.
Dz. U. z 2013., poz. 594 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 164 ust. 5c ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo
wodne (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 145 ze zm.) Rada Gminy Pacyna uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Spółki wodne mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu Gminy Pacyna z przeznaczeniem na
wykonywanie, utrzymywanie oraz eksploatację urządzeń służących do:
- ochrony przed powodzią,
- melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych,
- wykorzystywania wody do celów przeciwpożarowych,
- utrzymywania wód.
2. Pomoc finansowa udzielana spółkom wodnym w formie dotacji nie stanowi pomocy publicznej.
3. Kwota dotacji ustalana będzie każdorazowo na dany rok budżetowy w uchwale budżetowej.
§ 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 przyznanie dotacji z budżetu Gminy należy składać w terminie do 30 września roku
kalendarzowego poprzedzającego rok budżetowy, w którym zadanie będzie realizowane.
3. Do wniosku należy dołączyć:
- aktualny dokument rejestrowy oraz statut spółki wodnej,
- oświadczenie, że spółka nie działa w celu osiągnięcia zysku.
4. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Pacyna.
5. Wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie o sposobie załatwienia wniosku.
6. Wniosek o przyznanie dotacji z budżetu Gminy na rok 2014 należy złożyć w terminie do 21 dni od dnia
publikacji niniejszej uchwały w Dzienniku Urzędowym.
§ 3. 1. Warunkiem udzielenia dotacji z budżetu gminy jest zawarcie pisemnej umowy ze spółką wodną
reprezentowaną przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu spółki.
2. Spółka wodna zobowiązana jest do rozliczenia dotacji w terminie 14 dni od daty zakończenia realizacji
zadania, nie później jednak niż do 15 grudnia roku, w którym przyznano środki z budżetu Gminy.
3. Rozliczenie następuje w formie sprawozdania, którego wzór określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacyna.
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§ 5. 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 XXXV/190/2014
Rady Gminy Pacyna
z dnia 31 marca 2014 r.
Wniosek
o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Pacyna na dofinansowanie działań związanych z bieżącym
utrzymaniem wód i urządzeń wodnych
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 planowanych wydatków

Planowana kwota

Źródło finansowania

1.
2.
3.
5. Kwota wnioskowanej pomocy: ………………………………………………………................................
……………………………………
(miejscowość, data)

……………………………………….
/pieczęć i podpis osoby uprawnionej do

składania oświadczeń woli/

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Kołodziejczyk
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/190/2014
Rady Gminy Pacyna
z dnia 31 marca 2014 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

1.
2.
3.
4.
Do sprawozdania należy dołączyć kopie faktur (rachunków) potwierdzających poniesione wydatki oraz
protokół odbioru.
………………………………………

………………………………………

Podpis osoby odpowiedzialnej za sprawy finansowe
oświadczeń woli

podpis osoby uprawnionej do składania

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Kołodziejczyk
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UZASADNIENIE
Utrzymanie melioracji wodnych szczegółowychnależy do właścicieli gruntów, którzy w tym celu zrzeszeni
są w spółkach wodnych. Spółki te są jednostkami organizacyjnymi utrzymującymi urządzenia melioracji
szczegółowych nie działające w celu osiągnięcia zysku. Spółki wodne prowadzą prace z zakresu właściwej
gospodarki wodnej i zabezpieczają nieruchomości rolne od występowania suszy i powodzi. Potrzeby związane z
utrzymaniem w sprawności systemów melioracyjnychz roku na rok stają się coraz bardziej pilne i wymagają
coraz większych nakładów finansowych. Właściciele gruntów nie są w stanie sprostać kosztom właściwego
utrzymania urządzeń melioracji szczegółowych, zwłaszcza, że w ostatnich latach występowały zarówno klęski
suszy jak i powodzi, które obniżyły efektywność produkcji rolniczej.
Zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały, ponieważ dofinansowanie przeprowadzania systematycznych
prac związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń wodnych nie dopuści do nieodwracalnej dewastacji
systemów melioracyjnych. Nie podjęcie działań doraźnych może spowodować w przyszłości konieczność
wykonania bardzo drogich robót inwestycyjnych,na które spółki nie będą miały środków finansowych. Art. 164
ust. 5a ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r., Nr poz. 145 ze. zm.) 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. Tryb postępowania w
sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania określa organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.
Dotacja udzielona spółkom wodnym nie będzie stanowiła pomocy publicznej lub pomocy de minimis.
PrzewodniczącyRady Gminy
Stanisław Kołodziejczyk
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