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UCHWAŁA Nr XX/182/2013
RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z dnia 13 czerwca 2013 r.
w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu
Powiatu Warszawskiego Zachodniego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań
Na podstawie art. 221 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157
poz. 1240 z późn. zm1).) w związku z art. 164 ust. 5a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.
z 2012 r., poz. 145 z późn. zm2).) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) spółkach wodnych – rozumie się przez to podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych, niedziałające w celu osiągnięcia zysków, zrzeszające osoby fizyczne lub prawne, mające na celu zaspokojenie
wskazanych ustawą Prawo wodne potrzeb w dziedzinie gospodarowania wodami na potrzeby rolnictwa,
2) wartościach wykonanych robót – rozumie się przez to koszt wykonania robót, który nie uwzględnia kosztów
pośrednictwa i zysku, określony na podstawie cen jednostkowych. Wartość cen jednostkowych wykonanych
robót nie może przekraczać wartości robót obliczonych jak dla kosztorysu inwestorskiego sporządzonego na
podstawie obowiązujących przepisów w sprawie podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego
z pominięciem kosztów pośrednich i zysku,
§ 2. Spółki wodne funkcjonujące na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego, których ściągalność
składek członkowskich osiąga minimum 60 % należności za ostatni rok, otrzymują celową coroczną dotację na
zadania inwestycyjne w wysokości określonej w budżecie Powiatu Warszawskiego Zachodniego ze środków
z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych – w wysokości do 20% wartości wykonanych robót.”
§ 3. Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego podaje do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie
informacji o możliwości uzyskania dotacji, o których mowa w § 2 w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, wywieszenie lub wyłożenie informacji w miejscach publicznych
dostępnych w siedzibie Starostwa i przesłanie informacji do urzędów miast i gmin.
§ 4. Spółki wodne mogą ubiegać się o przyznanie dotacji w danym roku budżetowym na dofinansowanie
kosztów inwestycji i składać wnioski do Kancelarii Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego
w terminie do dnia 31 marca każdego roku budżetowego.
§ 5. 1. Spółki wodne zainteresowane przyznaniem dotacji zobowiązane są do złożenia pisemnego wniosku
według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.
2. Wniosek winien być złożony w jednym egzemplarzu, wypełnionym w całości, czytelnie i zawierać
informacje według najlepszej wiedzy składającego wniosek.
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152,
poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 , z 2011 r., Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291,
poz. 1707, Nr 240, poz. 1429, Nr 201, poz. 1183 oraz z 2012 r., poz. 1456, 1530, 1548.
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r., poz.951 i 1513 oraz z 2013 r., poz. 21 i 165.
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3. Wnioski złożone niezgodnie z ust. 1 i 2 nie podlegają rozpatrzeniu.
4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 należy dołączyć przedmiar lub zestawienie robót wraz
z określeniem ich wartości.
5. Wniosek, o którym mowa w ust.1 powinien być podpisany przez osobę (osoby) uprawnioną do składania
oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej.
§ 6. Decyzję o przyznaniu dotacji Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego podejmuje w drodze
uchwały uwzględniając w szczególności wysokość środków przeznaczonych w budżecie na dotacje dla spółek
wodnych.
§ 7. Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego powiadamia pisemnie spółki wodne o udzieleniu lub nieudzieleniu dotacji z budżetu powiatu oraz umieszcza informację w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa
Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Informacja o nieprzyznaniu powinna zawierać uzasadnienie.
§ 8. 1. Warunkiem udzielenia przez Powiat Warszawski Zachodni dotacji w celu dofinansowania robót
określonych w § 2 jest zawarcie pisemnej umowy ze spółką wodną reprezentowaną przez osobę (osoby)
uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu spółki.
2. Umowa powinna określać w szczególności:
1) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana i termin wykonania zadania,
2) wysokość dotacji i tryb płatności,
3) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do 31 grudnia danego roku budżetowego,
4) tryb kontroli wykonywania zadań,
5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji,
6) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji, nie dłuższy niż określony we właściwych przepisach normujących finanse publiczne.
§ 9. 1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji umowy Zarząd Powiatu Warszawskiego
Zachodniego w terminie 14 dni od zakończenia kontroli informuje kontrolowanego na piśmie o stwierdzonych
uchybieniach oraz przekazuje wnioski i zalecenia zmierzające do ich usunięcia.
2. Kontrolowana spółka wodna w terminie 30 dni od otrzymania wniosków i zaleceń, o których mowa
w ust. 1 zawiadamia Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego o ich wykonaniu lub o przyczynach ich
niewykonania.
§ 10. 1. Rozliczenie wykonania zadania i wykorzystania dotacji z budżetu powiatu następuje na podstawie:
1) protokołów odbioru,
2) rozliczenia i sprawozdania,
3) faktur, rachunków i innych dokumentów stwierdzających poniesione koszty.
2. Rozliczenie wykonania zadań i wykorzystania dotacji z budżetu powiatu przez spółki wodne winno nastąpić w terminie 30 dni od ich zakończenia według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.
§ 11. Traci moc Uchwała Nr VII/66/2011 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 13 września
2011 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadań.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady Powiatu:
Jerzy Wójcik
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