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Uchwała Nr XX.138.2020 
Rady Gminy Słubice 

z dnia 27 listopada 2020 r. 

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 1990 r. o samorządzie gminnym 
t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.1) w związku z art. 443 ust. 2 - 4 ustawy z dnia 

20 lipca 2017 roku Prawo wodne (t. j . Dz. U. z 2020 r., poz. 310, z późn. zm.2) Rada Gminy 
Słubice uchwala, co następuje: 

Ustala się zasady udzielania dotacji celowych oraz tryb postępowania w sprawie udzielania 
dotacji i sposób jej rozliczania z budżetu Gminy Słubice 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 Słubice tj. na eksploatację, konserwację oraz remont tych urządzeń 
w celu zachowania ich funkcji oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji 
realizowanych na terenie gminy Słubice. 

3. Wysokość dotacji celowej udzielonej przez Gminę spółce wodnej wynosi 50% kosztów 
realizacji zadania, jednak nie więcej niż 20.000,00 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 skradać do Wójta Gminy Słubice w terminie 
do 15 października 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 dni^ otrzymania wezwania. W przypadku 
nie uzupełnienia braków wniosek pozostawia 

5. Wniosek o przyznanie dotacji z budżetu Gminy na rok 2021 należy złożyć w terminie 
do 31 grudnia 2020 r. 

§ 3 
1. Udzielenie dotacji celowej następuje na podstawie pisemnej umowy zawartej między 

Wójtem Gminy Słubice, a spółką wodną. 

Zmianę ustawy opublikowano w Dz. U. z 2020 r., poz. 1378. 
2 Zmianę ustawy opublikowano w Dz. U. z 2020 r., poz. 284, 695, 875, 782 i 1378. 



2. Wójt Gminy Słubice 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 publiczrjych ( t.j. Dz. U . z 2019 roku poz. 869, 
z późn. zm.). 

§4 . 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słubice 

§5. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

przewo 



Wniosek 
o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy 

Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr XX. J38.2020 

Rady Gminy Słubice 

z dnia 27 listopada 2020 r. 

Słubice 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 wo 

2. Szczegółowy opis planowanego zadania: 

i w imieniu wnioskodawcy: 

.... tel 

.... tel 

3. Termin i miejsce realizacji zadania: 

4. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz źródła ich finansowania 

L p . Rodzaj realizowanego 
zadania 

Planowane wyc >atki 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) 

Przewod^iWapy Rady 

SławomyfZirłon Januszewski 
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli) 



Załącznik Nr 2 

do uchwały Nr XX. 138.2020 

Rady Gminy Słubice 

z dnia 27 listopada 2020 r. 

(pieczęć spółki wodnej) 

Sprawozdanie 
z wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Gminy Słubice 

Na podstawie umowy Nr zawartej w dniu 

miejscowość, data 

Spółka Wodna otrzymała dotację celową z budżetu Gminy 
Słubice 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 

Kwot^ 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) 

P r z e w p d j ^ z ą c y Rady 

Sławomj/ienon Januszewski 



UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 443 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t . j . Dz.U. z 2020 r. 
poz.310 ze zm.) spółki wodne mogą korzystać z pomocy finansowej z budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na 
dofinansowanie inwestycji. 

Spółka wodna jest formą organizacyjną, która nie działa w celu osiągnięcia zysku. 
Utrzymuje urządzenia wodne szczegółowe należące do zainteresowanych właścicieli 
gruntów, którzy w tym celu zrzeszeni są w spółce. Jednak nie są oni w stanie sprostować 
kosztom właściwego utrzymania urządzeń wodnych, a potrzeby związane z utrzymaniem 
sprawności urządzeń melioracyjnych z roku na rok wymagają coraz większych nakładów 
finansowych. 

Projekt uchwały był przedmiotem konsultacji z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
który w piśmie z dnia 30 października 2020 r. (znak: WR.fgr.0220.304.2020) nie zgłosił 
uwag do treści uchwały. 

Projekt uchwały był również przedmiotem konsultacji z Prezesem Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów, który w piśmie z dnia 29 października 2020 r. 
(znak: DMP-2.52.337.2020) przedstawił w jakim przypadku dotacja udzielona spółkom 
wodnym ma charakter pomocy publicznej oraz wskazał kiedy nie stanowi ona pomocy 
publicznej. W opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jeśli 
przedmiotem dofinansowania będzie wyłącznie działalność, o której mowa w art. 441 ust. 3 
pkt 3-5 ustawy Prawo wodne (§ 1 ust. 1 niniejszej uchwały) to dotacja nie będzie stanowić 
pomocy publicznej ani pomocy de minimis. 

Przew 

Sławomir 

Rady 

Januszewski 

http://WR.fgr.0220

