•
UCHWALA Nr XXXVI/279/18

RADA GMINY'
WŁOCŁAWEK

RADY GMINY WLOCLA WEK
z dnia 3 sierpnia 2018 r.

spółkom

w sprawie zasad udzielania

wodnym dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie

udzielania dotacji i sposobujej rozliczania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

samorządzie

gminnym (Dz. U z 2018 r. poz. 994, l 000, 1340 i 1432), art. 443 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca
201 7 r. Prawo wodne (Dz. U z 201 7 r. poz. 1566, 2180, z 2018 r. poz. 650 i 710 ),
Rada Gminy

Włocławek

§ l. Przyznanie
z budżetu Gminy

uchwala, co

spółkom

następuje:

wodnym pomocy finansowej jest

Włocławek

możliwe

poprzez udzielenie

dotacji celowej, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 20 18 r. poz. 62, l 000, 13 66), na
zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa oraz niniejszej uchwale na bieżące
utrzymanie
urządzeń

urządzeń

melioracji wodnych, tj. na

eksploatację, konserwację

w celu zachowania ich funkcji oraz na dofinansowanie

oraz remont tych

zadań

inwestycyjnych

realizowanych na terenie Gminy.

§ 2.
l)

Ilekroć

spółce

w uchwale jest mowa o:

wodnej - rozumie

osiągnięcia

zysku,

się

utworzoną

przez to

formę orgamzacyJną,

która me

działa

w celu

zgodnie z art. 441 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo

wodne;
2) dotacji celowej -rozumie

się

przez to pomoc

finansową

z

budżetu

gminy, o której mowa

w art. 443 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne;
3) Gminie- rozumie

się

przez to

4) Wójcie- rozumie

się

przez to Wójta Gminy

§ 3. l.

Spółka

Gminę Włocławek;
Włocławek.

wodna może uzyskać z budżetu Gminy pomoc finansową w postaci dotacji

celowej na:
l)

dofinansowanie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy;

2)

finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych na terenie
Gminy.

2. Udzielona dotacja nie

Łączna

może przekroczyć

kwota

środków

ust. 2 jest określona w

budżecie

§ 4.

§ 5.

Decyzję

określonych

wniosku

spółki

przeznaczonych na pomoc

finansową,

o której mowa w § 3

Gminy na dany rok.

o przyznanm oraz

w uchwale

80 % kosztów realizacji zadania.

budżetowej

wysokości

dotacji celowej , w ramach

środków

podejmuje Wójt Gminy, na podstawie pisemnego

wodnej.

§ 6.1 Wniosek, o którym mowa w§ 5 pow1men zawierać:
l)

pełną nazwę spółki

2) adres
3)

datę

spółki

wodnej,

wodnej ,

i numer wpisu do katastru wodnego,

4) numer rachunku bankowego

spółki

wodnej,

5) dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej ,
6)

wielkość

7)

szczegółowy

wnioskowanej dotacji,
opis zadania,

8) termin i miejsce realizacji zadania,
9) przewidywany koszt realizacji zadania ze wskazaniem jego źródła finansowania,
l O) podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej .
2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik Nr l do niniejszej uchwały.
3. Do wniosku

należy dołączyć:

l) aktualny dokument rejestrowy oraz statut spółki wodnej ,
2) oświadczenie o zabezpieczeniu środków na pokrycie udziału stanowiącego wkład własny.

§ 7. W przypadku ubiegania

się

przez spółkę wodną o dotację

na prowadzoną na

prowadzoną działalność umożliwiającą działalność umożliwiającą osiągnięcie

zysku netto, o

której mowa w art. 441 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 20 l 7 r. Prawo wodne, udzielone
dofinansowanie będzie stanowić pomoc de minimis w rozumieniu Rozporządzenia Komisji
(UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).
2. W celu uzyskania pomocy, o której mowa w ust. l powyżej, do wniosku o przyznanie
dotacji należy dołączyć organowi udzielającemu pomocy zaświadczeń i oświadczeń, o

----

- - - - -- - - - - - - - - - - -

których mowa w art. 37 ust. l i ust. 2 pkt l i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o
postępowaniu

3. Dotacje
uchwały

w sprawach

stanowiące

dotyczących

pomocy publicznej .

pomoc de minimis

udzielane na podstawie mmeJSZeJ

do dnia 31 grudnia 2020 r.

należy składać

§ 8.Wniosek, o którym mowa w § 5
którym ma być przyznana dotacja, z tym
dotacji w 2018 r.
Wójt

mogą być

następuje

może przedłużyć

złożonego

zastrzeżeniem , iż składanie
września

w terminie do 30

termin

składania

budżetowego

do 31 marca roku

w

wniosków o przyznanie

2018 r. W uzasadnionych przypadkach

wniosków lub

zdecydować

o

przyjęciu

wniosku

po terminie.

§ 9. W przypadku stwierdzenia
może wezwać spółkę wodną

do ich

uchybień

usunięcia

formalnych lub innych wad wniosku, Wójt

w wyznaczonym czasie.

§ 10. Wniosek, którego braki lub wady nie

zostały usunięte

we wskazanym terminie

pozostaje bez rozpatrzenia.

§ 11. l. Udzielenie dotacji

następuje

na podstawie wnowy zawartej przez

Gminę

ze

spółką wodną.

2. Umowa zawierana jest na czas

określony ,

nie

dłuższy niż

do 31 grudnia danego roku

budżetowego.

3.
cel

Spółka

wodna

niż określony

§ 12.

otrzymująca dotację

nie

może wykorzystać

otrzymanych

środków

na inny

w wnowie.

Spółka

wodna

zobowiązana

jest do

prowadzenia dokwnentacji zgodnie

z obowiązującymi przepisami i zawartą wnową.

§ 13. l. Rozliczenie dotacji

następuje

w formie sprawozdania z wykorzystania udzielonej

dotacji.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. l ,

Spółka

wodna

sporządza

w terminie 30 dni od

dnia zakończenia jego realizacji. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 2 do niniejszej
uchwały .

§ 14. Zasady

przesłanki

zwrotu dotacji

regulują

przep1sy ustawy o finansach

publicznych.

§ 15. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Włocławek .
§ 16.

Uchwała

Urzędowym

wchodzi w

życie

po

upływie

14 dni od dnia

ogłoszenia

Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Paweł

B

w Dzienniku

Załącznik

do

Uchwały

Nr l

Nr XXXVI/27911 8

Rady Gminy

Włocławek

z dnia 3 sierpnia 2018 r.

Nazwajednostki

składaj ącej

wniosek

W N IO SE K

o udzielenie dotacji celowej z
związanych

z

bieżącym

budżetu

Gminy

utrzymaniem wód i

Włocławek
urządzeń

na dofinansowanie

działań

wodnych /finansowanie lub

dofmansowanie inwestycji na terenie Gminy Włocław ełt

I. Dane spółki wodnej:

l. Nazwa wnioskodawcy:. ..... ... ... . .. .. .... . .. .. ........ .. . ... .. ................ .................... .

2. Adres wnioskodawcy: .. ............... . .... . ...... . .. .. .. .... .... . .. . .... ....... .. . .. . ........ . ..... .

3. Data i numer wpisu do katastru wodnego: .. . .. .. . .. ... ......... . ... ...... . . ... .. ..... . .. .. . . .. .. . ...
4. Numer rachunku bankowego: ..... .. .. . ......... . .. .. . .. . ... ..... .................. . ... ....... . ..... .
5. Dane osób uprawnionych do

składani a oświadczeń

woli w imieniu wnioskodawcy: ....... ..

······ ··········· ···· ················ ··· ··· ··· ·· ······· ···················· ·················· ··· ·········· ········
.................... .... .... ....... .. ......... ...... ..... ....... ........... ........ ...................... ... .....
··· ···· ·········· ···· ··· ··· ··· ····················· ··· ···· ··· ······· ············· ······ ·········· ··············· ·
II.

Wielkość

wnioskowanej dotacji:

l. Wnioskowana kwota dotacji ...... ... .. ... . . .. (słownie: ... ... . ......... . . .. . .. . .. . . ... . ...... . .... . .

................ . .......... .......... . . . . . ............ .. . . . ........... . ... ........ . ........... ........ ......).

III. Opis zadnia przeznaczonego do realizacji z wnioskowanej dotacji:

•
l. Zakres przedmiotowy zadania: ............................................ . ........................ .

····· ······· ·· ···· ·········· ··········· ······················ ······· ··· ············ ····························
···· ···· ······················· ····· ·· ········· ······ ·· ··· ···· ······ ······················ ····· ··· ··· ··········
······················································································ ·························
···································································································· ··············
2.

Zakładane

rezultaty realizacji zadnia:

······································· ·· ························· ·· ··············································
······································································ ··· ·········································
··················································································································
··················································································································
···· ········ ·· ······· ···················· ·· ········· ······················· ········ ··········· ··· ······ ··· ········
3 . Te rmm
· 1· mieJsce
· ·
.. zad an1a
· ·........................................................................ .
rea1·1zacJl

4. Harmonogram realizacji zadnia:

Rodzaj podejmowanych zadań

Okres realizacji

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz wskazanie

źródeł

finansowania zadania:

l. Kalkulacja przewidywanych kosztów zadania:

Rodzaj

Łączna wartość

planowanych

planowanych

wydatków

wydatków

w tym:
finansowane z

finansowane ze

finansowane

dotacji

środków

z pozostałych

własnych

środków

Razem

2. Zestawienie źródeł finansowania zadania:

Zródła

finansowania zadania

Łączna wartość

planowanych

%

udział źródeł

w łącznej

wydatków

finansowania

wartości

zadania

wnioskowana dotacja
środki własne

mne
100

razem

V. Dodatkowe uwagi:

·· ·· ········· ··· ······· ············ ·· ······ ··· ·· ········· ········· ··· ····· ··· ·· ····· ···························
············· ···· ··· ··· ·· ··· ··········· ····· ·· ·· ·············· ·· ········· ·· ···· ·········· ···· ······· ··· ········
................ ................ ...... .. ........... ....... .......... ..... ... ... ... ..... ..... .......... ... ... ...
VI.

Podpisy

osób

upoważnionych

do

składania

oświadczeń

woli

w

imieniu

wnioskodawcy.

'hiepotrzebne skreślić
Załączniki:

l . Aktualny odpis dokumentów rejestrowych.
2. Statut.

3. Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na pokrycie udziału stanowią~i!O'J~łń}]~łl(slM
Rady Gmin

anowicz

Załącznik

do

Uchwały

Nr 2

Nr XXXVI/279/18

Rady Gminy

Włocławek

z dnia 3 sierpnia 2018 r.

SPRA WOZDANIE
z wykorzystania udzielonej
dofinansowanie

dotacji

działań zw iązany ch

z

celowej z

b ieżący m

budżetu

Gminy

utrzymaniem wód i

Włocław ek

u rządzeń

na

wodnych/

finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie Gminy Włocław ek*
I. Dane s p ó łki wodnej:
l. Nazwa wnioskodawcy:

2. Adres wnioskodawcy:

3. Data i numer wpisu do katastru wodnego:

4. Numer rachunku bankowego: ....................... ............. ...... .......... . .... ................ .
5. Dane osób uprawnionych do

składania oświadczeń

woli w imieniu wnioskodawcy:

II. Kwota otrzymanej dotacji:

Rozliczana kwota dotacji .......... .. .. .. . . (słownie: ........ ..... ..................................... .

·············· ········ ·· ·········· ·· ······· ·· ········· ···· ··· ··············· ··· ······ ············· ···· ········ ·
III. Opis zrealizowanego zadania finan sowanego z otrzymanej dotacji:
l . Zakres przedmiotowy zadania .... ......... . .. .. ... .... .. .... .. ........... .. .. ....... .... ................... .

·· ············ ·········· ···· ··· ········· ···· ······· ··········· ··· ···· ········· ···· ·····························
................................ ............ .... .. .. .. ... ... ........... .... ..... .. .... .......... ......... ..... ......
··········· ······ ······· ··· ···· ······ ······ ··· ······ ·· ········ ·············· ····· ······ ······ ···· ······· ········· ···

···· ························································· ··· ···· ········· ·· ·· ·· ···· ··················· ················ ··
2. Osiągnięte rezultaty realizacji zadnia: ............ ..... .. ......... .. ......... .... ...... ..... ... ... ......... .

3. Termin i miejsce realizacji zadania: ....... .... ............ ......... ...... .. ..... ...... ...... .. ....... .... .......... ...... ...
4. Harmonogram realizacji zadania:

Okres realizacji

Rodzaj podejmowanych

IV. Zestawienie poniesionych wydatków na

realizację

zadań

zadania ze wskazaniem

źródeł

finansowania:

l. Zestawienie dokumentów potwi erdzaj ących poniesienie wydatków związanych z
realizacją

zadania finansowanych z dotacji :

Rodzaj i nr

Data

Rodzaj

Kwota

w tym:

dowodu

wystawienia

wydatków

wydatku

finansowane

finansowane

księgowego

dowodu

z dotacji

ze

ks i ęgowego

Razem

środków

własnych

'

2. Zestawienie źródeł finansowania zadania:
Źródła

Lączna wartość

%

finansowania

poniesionych

zadania

udział źródeł

finansowania w

łącznej wartości

zadania
Dotacja z
budżetu

Gminy

środki własne

mne
razem

100

V. Dodatkowe uwagi:

VI. Podpisy osób

upow ażnionych

do

s kładania

oświadczeń

woli w imieniu

wnioskodawcy.

*niepotrzebne

skreślić

CZĄCY

ociawek
Paweł

Uzasadnienie:

'

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.)
przewiduje

możliwość

dotowania

spółek

wodnych przez jednostki

samorządu

terytorialnego

Art. 443 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, upoważnia organy stanowiące

jednostek
do

samorządu

określenia

terytorialnego, w drodze

uchwały będącej

zasad udzielania dotacji celowej , trybu

dotacji i sposobu jej rozliczania. Pornoc finansowa dla

aktem prawa miejscowego -

postępowania

spółek

w sprawie udzielania

wodnych polega na udzielaniu

dotacji celowej , w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych, z
jednostek

samorządu

terytorialnego. Z

pomocy

mogą korzystać również spółki

o których mowa w art. 441 ust. 2 ustawy Prawo wodne, tj.
działalność umożliwiającą osiągnięcie

wodne,

spółki

zysku netto, przeznaczanego

statutowe. W przypadku gdy dotacja przyznana na rzecz
publiczną

budżetów

spółki

wodne,

wodne,

prowadzące

wyłącznie

na ich cele

wodnej stanowi pomoc

lub pomoc de minimis, jej udzielenie, stosownie do art. 443 ust. 6 ustawy Prawo

następuje

z

uwzględnieniem

warunków

dopuszczalności

tej pomocy

określonych

w

przepisach prawa Unii Europejskiej . Powyższe oznacza, że procedura podejmowania uchwały
w sprawie takich dotacji musi
postępowaniu

późn.

w sprawach

uwzględniać

dotyczących

zm.). Projekt przedmiotowej

postanowienia ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o

pomocy publicznej ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 z

uchwały ,

został zgłoszony

Prezesowi UOKiK oraz

Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi i uzyskał pozytywne opinie.

PRZEWOD
Rady Gminy,
Paweł

Bo

