UCHWAŁA NR XLV/553/2018
RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE
z dnia 14 czerwca 2018 r.
w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Żnin, trybu postępowania
w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018
poz. 994 ze zm.1)) oraz art. 443 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566
ze zm.2)) uchwala się co następuje:
§ 1. 1. Spółki wodne mogą ubiegać się o przyznanie pomocy finansowej w postaci dotacji z budżetu Gminy
Żnin na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz na
finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, na terenie Gminy Żnin.
2. Dotacja może być udzielona na działalność polegającą na utrzymywaniu i eksploatacji urządzeń
wodnych służących do:
1) melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na zmeliorowanych gruntach;
2) ochrony przed powodzią;
3) odwadniania gruntów zabudowanych lub zmeliorowanych.
3. Udzielona pomoc nie może przekroczyć 50% kosztów realizacji zadania.
4. Łączna kwota środków przeznaczonych na pomoc finansową, o której mowa w ust. 1 jest określona
w uchwale budżetowej Gminy Żnin na dany rok.
§ 2. 1. Dotacje o których mowa w §1 przyznawane będą na pisemny wniosek złożony do Burmistrza Żnina
przez zainteresowaną spółkę wodną, zwaną dalej wnioskodawcą.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać:
1) pełną nazwę wnioskodawcy,
2) adres wnioskodawcy,
3) datę i numer wpisu do katastru wodnego,
4) numer rachunku bankowego wnioskodawcy,
5) dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy,
6) wielkość wnioskowanej dotacji,
7) szczegółowy opis planowanego zadania,
8) termin i miejsce realizacji planowanego zadania,
9) przewidywany koszt całkowity realizacji planowanego zadania oraz wskazanie źródeł jego finansowania,
10) podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy.
3. Do wniosku należy dołączyć aktualny dokument rejestrowy oraz statut wnioskodawcy.
4. Wnioski o udzielenie dotacji można składać po wejściu w życie niniejszej Uchwały.
5. Wnioski podlegają ocenie pod względem formalnym i merytorycznym przez Burmistrza Żnina.
6. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych wniosku, Burmistrz Żnina może wezwać wnioskodawcę
do ich usunięcia w wyznaczonym czasie lub do uzupełnienia wniosku.

1) zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 poz. 1000
tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 poz. 2180, Dz. U. z 2018 poz. 650,
poz. 710.

2) zmiany
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7. Wniosek, którego braki lub wady nie zostały usunięte we wskazanym terminie pozostaje bez
rozpatrzenia.
8. Złożenie wniosku przez spółkę wodną nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Decyzję
o przyznaniu dotacji podejmuje Burmistrz Żnina, uwzględniając w szczególności wysokość środków
przeznaczonych w budżecie Gminy Żnin, w danym roku budżetowym, na dotacje dla spółek wodnych.
§ 3. 1. Warunkiem udzielenia dotacji w celu dofinansowania działań określonych w §1 jest zawarcie
pisemnej umowy pomiędzy spółką wodną reprezentowaną przez osobę (osoby) uprawnione do składania
oświadczeń woli w imieniu spółki, a Gminą Żnin.
2. Umowa powinna zawierać w szczególności :
1) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki 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 rozliczania udzielonej dotacji.
§ 4. 1. Spółka wodna zobowiązana jest do rozliczenia dotacji w terminie 14 dni od daty zakończenia
realizacji zadania.
2. Rozliczenie następuje w formie sprawozdania z realizacji zadania.
3. Sprawozdanie o którym mowa w ust. 2 powinno zawierać:
1) pełną nazwę spółki wodnej i jej adres,
2) datę i numer wpisu do katastru wodnego,
3) dane osoby(osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w w imieniu spółki wodnej,
4) wielkość rozliczanej dotacji,
5) szczegółowy opis zrealizowanego zadania,
6) termin i miejsce realizacji zadania,
7) zestawienie poniesionych kosztów realizacji zadania oraz wskazanie źródeł finansowania,
8) podpisy osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej.
4. Do sprawozdania należy dołączyć:
1) potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających wykorzystanie dotacji
wraz z dokumentacją fotograficzną określającą stan urządzeń wodnych przed i po realizacji zadania,
2) protokół odbioru robót.
5. Burmistrz Żnina ma prawo żądać uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, informacji zawartych
w sprawozdaniu, jak również przedłożenia dokumentów potwierdzających sposób wykorzytania dotacji.
§ 5. Postanowienia końcowe.
1. W przypadku otrzymania dotacji celowej spółka wodna zobowiązana jest umożliwić kontrolę
wykonywanego zadania na każdym jego etapie.
2. Kontrola realizacji zadania obejmuje:
1) kontrole faktycznego sposobu wykonania zadania, jego terminowości, rzetelności oraz zgodności z umową,
2) kontrolę dokumentów związanych z realizacją zadania, w tym posiadania niezbędnej dokumentacji
wymaganej przepisami prawa oraz określonej w postanowieniach umowy.
3. Dotacja celowa udzielona z budżetu Gminy Żnin:
1) wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem,
2) pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
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3) niewykorzystana w całości lub części, podlega zwrotowi do budżetu Gminy Żnin na zasadach określonych
przepisami ustawy o finansach publicznych.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żnina.
§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXIX/317/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie
zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Żnin, trybu postępowania w sprawie
udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania (Dz. Urz Woj. Kuj. Pom. z 2017 poz. 629).
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Lucjan Adamus
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UZASADNIENIE
Wykonywanie, utrzymywanie oraz eksploatacja urządzeń wodnych i prowadzenie racjonalnej gospodarki na
terenach zmeliorowanych, należą do zadań spółek wodnych. Realizacja tych zadań wymaga znacznych
nakładów finansowych.
Spółki wodne na ww. zadania mogą otrzymywać pomoc finansową, m. in. od jednostek samorządu
terytorialnego. Pomoc polega na udzielaniu spółkom dotacji celowej w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca
2017r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017poz. 1566 ze zm.) dotacji udziela się na podstawie umowy zawartej
pomiędzy gminą, a spółką wodną na wykonanie określonego zadania, natomiast zasady udzielania dotacji
celowej, tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania powinny być określone w
drodze uchwały. Podjęcie uchwały zostało poprzedzone zgłoszeniem jej projektu do Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi oraz do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie zgłosił zastrzeżeń do projektu, natomiast uwagi Prezesa Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów zostały uwzględnione w uchwale.
Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały uważa się za uzasadnione.
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