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UCHWAŁA Nr XVII/87/2012
RADY GMINY SŁUBICE
z dnia 15 maja 2012 r.
w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Słubice,
trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.1)), art. 164 ust. 5a-5d ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (t.j. Dz.U.
z 2012r. poz. 145) oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,
poz. 1240 ze zm.2)) Rada Gminy Słubice uchwala, co następuje:
§ 1. Spółka wodna może uzyskać z budżetu gminy dotację na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych
na terenie gminy Słubice.
§ 2.1. Podstawą do udzielenia dotacji jest złożenie przez spółkę wodną pisemnego wniosku.
2. Wniosek o dotację powinien zawierać:
1) opis zadania proponowanego do realizacji,
2) termin i miejsce realizacji zadania,
3) kalkulację kosztów,
4) kwotę wnioskowanej dotacji,
5) deklarowaną wielkość udziału własnego wnioskodawcy w realizacji zadania.
3. Wnioski o udzielenie dotacji składa się Wójtowi Gminy Słubice w terminie do dnia 30 września roku
poprzedzającego rok przyznania dotacji. W roku 2012 wniosek należy złożyć w terminie 14 dni od dnia wejścia
w życie niniejszej uchwały.
4. Wnioski podlegają ocenie pod względem formalnym i merytorycznym przez Wójta Gminy Słubice.
5. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych lub innych wad wniosku wzywa się spółkę wodną do ich
usunięcia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
6. Wniosek, którego uchybienia lub wady nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie, pozostaje bez
rozpatrzenia.
§ 3.1. Przy rozpatrzeniu wniosku uwzględnia się w szczególności:
1) możliwości finansowe Gminy,
2) ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów,
3) ocenę możliwości prawidłowej realizacji zadania oraz przewidywane efekty jego realizacji dla spełnienia
prawidłowego funkcjonowania systemu odprowadzania wód.
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2. Wójt Gminy zawiadamia spółkę wodną o wynikach oceny i rozpatrzeniu wniosku.
§ 4. Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy, określającej:
1) szczegółowy opis zadania,
2) termin realizacji zadania, nie dłuższy niż do 30 listopada danego roku budżetowego,
3) wysokość dotacji na realizację zadania,
4) tryb przekazywania dotacji,
5) tryb kontroli zadania,
6) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji,
7) termin i sposób rozliczenia dotacji.
§ 5.1. W przypadku otrzymania dotacji
przeprowadzenie kontroli dotowanego zadania.

celowej

spółka

wodna

zobowiązania

jest

umożliwić

2. Zakres kontroli może obejmować:
1) kontrolę faktycznego sposobu wykonania zadania, jego terminowość, rzetelność oraz zgodność z umową,
2) kontrolę dokumentów związanych z jego realizacją.
3. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół, który podpisywany jest przez osoby uprawnione do
reprezentowania spółki wodnej oraz osoby przeprowadzające kontrolę.
§ 6.1. Po wykonaniu zadania spółka wodna zobowiązana jest do przedstawienia rozliczenia końcowego
zadania pod względem rzeczowym i finansowym.
2. Rozliczenie końcowe zadania powinno nastąpić w terminie 15 dni od jego zakończenia.
3. Spółka wodna obowiązana jest na oryginałach rachunków, faktur i innych dokumentach finansowych
dotyczących wydatkowania dotacji zamieścić klauzulę „powyższa kwota została wydatkowana z dotacji Gminy
Słubice zgodnie z umową nr ………… z dnia ……….”.
4. Do rozliczenia rzeczowo-finansowego dołącza się kserokopie rachunków, faktur i innych dokumentów
finansowych dotyczących wydatkowania dotacji.
5. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, nienależnie udzielona lub pobrana w nadmiernej
wysokości, niewykorzystana w całości lub części, podlega zwrotowi do budżetu gminy na zasadach
określonych przepisami ustawy o finansach publicznych.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słubice.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
1)

2)

Zmiany ustawy opublikowano w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214,
poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz. 1759, z 2005r.
Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974;
Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28,
poz. 142 i poz. 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777; Nr 149,
poz. 887 i Nr 217, poz. 1281.
Zmiany ustawy opublikowano w Dz.U. z 2010r. Nr 28, poz. 146; Nr 96, poz. 620; Nr 123, poz. 835; Nr 152, poz. 1020; Nr 238,
poz. 1578; Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz. 1092; Nr 201, poz. 1183; Nr 234, poz. 1386; Nr 240, poz. 1429 i Nr 291,
poz. 1707.

Przewodniczący Rady Gminy:
Sławomir Januszewski
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Uza sad n ie n ie
W Gminie Słubice, podobnie jak w wielu regionach Polski w ostatnich latach występują liczne podtopienia i wzrost
poziomu wód gruntowych. W związku z tym, potrzeby związane z utrzymaniem sprawności, bardzo już
wyeksploatowanych systemów melioracyjnych z roku na rok stają się coraz pilniejsze i wymagają coraz większych
nakładów finansowych, dlatego sami rolnicy nie są w stanie im sprostać. Zgodnie z art. 221 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych, podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą
otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań
jednostki. Również art. 164 ust. 5a-5d ustawy Prawo wodne stanowi, iż spółki wodne mogą korzystać z pomocy
finansowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w formie dotacji udzielanej zgodnie z przepisami ustawy
o finansach publicznych, przeznaczonej w szczególności na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na
realizację inwestycji. Celem funkcjonowania spółki wodnej jest prowadzenie działań dla zaspokojenia potrzeb
publicznych w dziedzinie gospodarki wodnej, dlatego udzielenie jej dotacji celowej jest w pełni uzasadnione.

