
UCHWAŁA NR LIX/418/2018

RADY GMINY LUBIN

z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie zasad udzielania spółce wodnej dotacji celowej z budżetu Gminy Lubin na bieżące utrzymanie 
wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, trybu postępowania 

w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 443 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1566 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 

Określa się zasady udzielania spółce wodnej działającej na terenie gminy Lubin dotacji celowej z budżetu 
Gminy Lubin na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie 
inwestycji, tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposób jej rozliczania.

§ 2. 

Spółka wodna może otrzymać dotację celową z budżetu Gminy Lubin na bieżące utrzymanie wód 
i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie gminy Lubin.

§ 3. 

Łączna kwota środków przeznaczonych na dotację w danym roku budżetowym jest określona w uchwale 
budżetowej Gminy Lubin.

§ 4. 

1. Udzielenie dotacji, o której mowa w § 2, następuje na podstawie pisemnego wniosku spółki wodnej. 
Wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej określa załącznik nr 1 do uchwały.

2. Wnioski o udzielenie dotacji należy składać w terminie do 15 października roku poprzedzającego rok 
budżetowy, w którym przedsięwzięcie ma być realizowane z tym, że na 2018 r. wniosek należy złożyć 
w terminie do 31 maja 2018 roku.

3. Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać:

1) nazwę i adres spółki wodnej,

2) datę i numer wpisu do katastru wodnego,

3) opis zadania,

4) termin i miejsce realizacji zadania,

5) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,

6) wskazanie źródła finansowania zadania, w tym wysokość wnioskowanej dotacji,

7) harmonogram realizacji zadania.

4. Do wniosku należy dołączyć:

1) aktualny dokument rejestrowy,

2) oświadczenie, że spółka nie działa w celu osiągnięcia zysku, statut spółki.

5. W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku wzywa się spółkę wodną do ich usunięcia 
w wyznaczonym terminie. Wniosek, których braków wnioskodawca nie usunął w wyznaczonym terminie 
pozostawia się bez rozpatrzenia.
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§ 5. 

Informację o możliwości uzyskania dotacji, terminie złożenia wniosku oraz informację o udzieleniu dotacji 
podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie 
internetowej www. ug.lubin.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubin.

§ 6. 

Udzielenie dotacji następuje na podstawie pisemnej umowy, która powinna zawierać:

1) oznaczenie stron,

2) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana i termin jego wykonania,

3) wysokość dotacji i tryb  jej płatności,

4) termin wykorzystania dotacji nie dłuższy niż do dnia 15 listopada danego roku budżetowego,

5) tryb kontroli wykonania zadania,

6) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji,

7) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji.

§ 7. 

1. Wójt, bądź osoba przez niego upoważniona, może dokonać kontroli prawidłowości realizacji zadania, na 
które została udzielona dotacja.

2. Spółka wodna realizująca zadanie zobowiązana jest umożliwić przeprowadzenie kontroli prawidłowości 
wykonania zadania.

3. Zakres kontroli może obejmować kontrolę faktycznego sposobu wykonania zadania, jego terminowości, 
rzetelności, zgodności z umową oraz kontrolę dokumentów związanych z jego realizacją.

4. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół, który  podpisują  osoby uprawnione do reprezentowania 
spółki wodnej oraz osoby przeprowadzające kontrolę.

5. W  przypadku stwierdzenia niezgodności realizacji zadania  z warunkami umowy, Wójt Gminy ma 
prawo do:

1) wezwania spółki wodnej do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w wyznaczonym terminie lub

2) rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym i żądania zwrotu udzielonej dotacji.

 

§ 8. 

1. Rozliczenie dotacji, o której mowa w § 2, następuje na podstawie pisemnego sprawozdania realizacji 
zadania, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

2. Rozliczenie  zadania powinno nastąpić w terminie 30 dni od jego zakończenia.

3. Do sprawozdania spółka dołącza potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów 
potwierdzających wykorzystanie dotacji, w szczególności faktur, rachunków wraz z potwierdzeniem dokonania 
ich płatności oraz protokołów odbioru robót.

§ 9. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubin.
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§ 10. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.

  

 

Przewodniczący Rady Gminy

Norbert Grabowski
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LIX/418/2018 
Rady Gminy Lubin 
z dnia 26 marca 2018 r. 

.................................................
        Nazwa jednostki

WNIOSEK

o udzielenie dotacji celowej spółce wodnej z budżetu Gminy Lubin na bieżące utrzymanie wód
i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie gminy Lubin

I. Dane spółki wodnej:

1. 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. Wielkość wnioskowanej dotacji:

1. Wnioskowana kwota dotacji : …................................. zł
(słownie:................................................................................................................................zł)

III. Opis zadania,  na które ma być udzielona dotacja:
1. Zakres przedmiotowy zadania:
…...........................................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................................

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

Okres realizacji Rodzaj podejmowanych zadań

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz wskazanie źródeł finansowania:

1. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania:

Rodzaj
planowanych

wydatków

Łączna wartość
planowanych

wydatków

W tym:

Finansowanie
z dotacji

Finansowanie
ze środków
własnych

Finansowanie
z pozostałych

środków

Razem:

2. Wskazanie źródła finansowania zadania, w tym wysokość wnioskowanej dotacji:
Źródła finansowania

zadania
Łączna wartość planowanych

wydatków
% udział źródeł finansowania w

łącznej wartości zadania

Wnioskowana dotacja

Środki własne

Inne

Razem 100

V.  Dodatkowe uwagi:
…..........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

VI. Podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu
wnioskodawcy:
…..............................................................
..................................................................
..................................................................

Załączniki:
1. Aktualny dokument rejestrowy,
2. Statut spółki,
3. Oświadczenie, że spółka wodna nie działa w celu osiągnięcia zysku.

Przewodniczący Rady Gminy

Norbert Grabowski
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LIX/418/2018 
Rady Gminy Lubin 
z dnia 26 marca 2018 r. 

.................................................
        Nazwa jednostki

SPRAWOZDANIE

z wykorzystania dotacji celowej udzielonej spółce wodnej z budżetu Gminy Lubin na bieżące
utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie

gminy Lubin

I. Dane wnioskodawcy:
1. Nazwa wnioskodawcy:
…..........................................................................................................................................................................
2. Adres wnioskodawcy:
…...........................................................................................................................................................................
3. Data i numer wpisu do katastru wodnego:
…...........................................................................................................................................................................
4. Dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy:
…...........................................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................................

II. Wysokość przekazanej dotacji:

1. Przekazana kwota dotacji: …................................................... zł

2. Słownie:
..............................................................................................................................................................................

III. Wykonane zadania z wykorzystaniem przekazanej dotacji:

1. Opis wykonanego zadania:
…...........................................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................................

2. Termin i miejsce realizacji zadania:
…...........................................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................................

IV.  Zestawienie poniesionych kosztów na realizację zadania ze wskazaniem źródeł finansowania 
zadania:

1. Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki na realizację zadania finansowanego         
z dotacji:

Nr
dokumentu

Data
wystawienia
dokumentu

Rodzaj
wydatku

Kwota
wydatku

W tym:

Sfinansowanych
z dotacji

Sfinansowanych
ze środków
własnych

Razem
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3. Zestawienie źródeł finansowania zadania:

Źródła finansowania
zadania

Łączna wartość poniesionych
wydatków

% udział źródeł
finansowania w
łącznej wartości

Z dotacji

Środki własne

Inne

Razem 100

V. Dodatkowe uwagi:
…...........................................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................................

VI. Podpisy upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy:
….............................................................................
.................................................................................
….............................................................................
.................................................................................
.............…................................................................

Załączniki:
1. dokumenty potwierdzające poniesione wydatki (faktury itp.)

Przewodniczący Rady Gminy

     Norbert Grabowski
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