
             Załącznik Nr 1 do
              Ogłoszenia Wójta Gminy Lubin
              o naborze wniosków o udzielenie
              dotacji celowej z budżetu Gminy Lubin

- wzór-

U M O W A

o udzieleniu dotacji celowej z budżetu Gminy Lubin na bieżące utrzymanie wód i urządzeń
wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji

W dniu ….. ……………2018 r. pomiędzy:
Gminą Lubin
59-300 Lubin, ul. Księcia Ludwika I 3
NIP: 692-22-56-461    REGON: 390647541

zwanej w dalszej części umowy „Gminą”
reprezentowaną przez:

Tadeusza Kielana – Wójta Gminy Lubin
przy kontrasygnacie 
Marzeny Kosydor - Skarbnika Gminy Lubin

a
.…………………………………………...………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
zwaną w dalszej części umowy „Spółką wodną”

§ 1

1. Gmina  udziela  ze  swojego  budżetu  Spółce  wodnej  pomocy  finansowej  w  wysokości
……….…….……zł.  (słownie:….……....……………..)  z  przeznaczeniem na…………….
……..…..…..…..…………….……………………………………………….,  na  podstawie
wniosku złożonego w dniu.….……………

2. Okres realizacji prac i robót na obiekcie ustala się na:
a) rozpoczęcie realizacji prac i robót na obiekcie…………….,
b) zakończenie prac i robót na obiekcie …..……………....

3. Kwota, o której mowa w ust. 1 zostanie przekazana na konto Spółki wodnej nr....…..….
….....………....….…..………....…..……....  w  banku  …....……………………….…..…...
………w terminie …….od dnia podpisania umowy. 

§ 2

1. W  ramach  realizacji  zadania  Spółka  wodna  z  zachowaniem  zasad  konkurencyjności
wybierze  ofertę  najkorzystniejszą  pod  względem  ceny  i  zawrze  stosowną  umowę
z firmą wykonującą usługi w zakresie konserwacji urządzeń melioracyjnych.

2. Spółka  oświadcza, że znana jest jej 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,  a  przyznana  dotacja  będzie  wykorzystana  na  realizację  prac  zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 27 stycznia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2077 t. j.). 



§ 3

1. W terminie do 30 dni od dnia, w którym minął termin zakończenia umowy z wykonawcą
prac, nie później jednak niż do 15 listopada 2018 roku, Spółka wodna przedstawi Gminie
sprawozdanie z wykorzystania dotacji wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały
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.

2. Sprawozdanie końcowe, o którym mowa w ust. 1 stanowi rozliczenie otrzymanej dotacji.
3. W  przypadku  stwierdzenia  na  podstawie  rozliczenia,  że  dotacja  wykorzystana  została

w części lub całości niezgodnie z przeznaczeniem albo pobrana w nadmiernej wysokości
podlega zwrotowi do budżetu  Gminy Lubin.

4. Nie zgłoszenie uwag do sprawozdania, o którym mowa w ust. 1 w terminie 30 dni od dnia
jego  przedłożenia  traktowane  jest  jako  rozliczenie  dotacji  w  zakresie  rzeczowym
i finansowym.

5. Środki nie wykorzystane z dotacji podlegają zwrotowi na rachunek bankowy Gminy Lubin,
Bank Spółdzielczy we Wschowie Oddział w Lubinie 44 8669 0001 0311 6863 2000 0001,
w terminie 15 dni od dnia wskazanego § 1 ust. 2 lit. b.

6. W przypadku  wykorzystania  dotacji  na  inny  cel  niż  określony  w  §1,  dotacja  podlega
w całości  zwrotowi na konto Gminy wraz z  odsetkami w wysokości  określonej  jak dla
zaległości  podatkowych,  liczonymi od  dnia  przekazania  dotacji  z  konta  Gminy do dnia
zwrotu na konto podane w ust. 5.

4. Jeżeli  dotacja  nie  zostanie  wykorzystana  w terminie  określonym w § 1 ust.  2  lit.  b,  to
podlega ona zwrotowi jako dotacja pobrana w nadmiernej wysokości w trybie i na zasadach
określonych w art. 169 ustawy o finansach publicznych.

5. Spółka zapewnia, że informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie oraz w załączonych
dokumentach są zgodne ze stanem faktycznym.

6. Spółka wodna zobowiązuje się do wykorzystania przekazanej dotacji zgodnie z celem, na
jaki ją uzyskała i na warunkach określonych niniejszą umową. 

7. Wykorzystanie  dotacji  następuje  przez  zapłatę  za  zrealizowane  prace  i  roboty,  na  które
dotacja została udzielona.

8. Dotacja, o której mowa w § 1 nie może być przekazana innym podmiotom.
9. Spółka wodna zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Gminy o problemach przy

realizacji prac i robót objętych dotacją lub o obniżeniu kosztów realizowanych prac i robót
objętych umową.

10. W  uzasadnionych  przypadkach,  na  wniosek  Spółki  wodnej,  dopuszcza  się  dokonanie
zmiany  zakresu  rzeczowego  lub  wykazu  obiektów  objętych  dotacją  poprzez  zawarcie
aneksu do niniejszej umowy.

11. W  przypadku  braku  złożenia  sprawozdania  końcowego,  o  którym  mowa  w  ust.  1
stanowiącego rozliczenie otrzymanej dotacji, dotacja podlega zwrotowi do budżetu Gminy
Lubin na zasadach i w trybie określonym w art. 169 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych.

12. Spółka wodna zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu do budżetu Gminy całej kwoty
dotacji,  bez  wezwania,  wraz  z  odsetkami  w  wysokości  określonej  jak  dla  zaległości
podatkowych, naliczanymi od dnia otrzymania dotacji na rachunek, w przypadku:

1) nieprzystąpienia  do  realizacji  prac  i  robót  na  obiektach  lub  opóźnienia  ich  realizacji
w sposób uniemożliwiający wykonane w terminie określonym w § 1 niniejszej umowy.

2) niewykonania prac i robót na obiektach, ujętych w § 1 ust. 1 umowy, w terminie określonym
w § 1 ust. 2 lit. b niniejszej umowy.



§ 4

3. Umowa może być rozwiązana przez Gminę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku
stwierdzenia:

1) wykorzystywania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem,
2) nieterminowego lub nienależytego wykonywania  umowy,  w tym w szczególności

zmniejszenia  zakresu  rzeczowego  realizowanych  prac  i  robót,  stwierdzonych  na
podstawie  wyników  kontroli  oraz  oceny  realizacji  wniosków  i  zaleceń
pokontrolnych,

3) odmowy  poddania  się  kontroli  przez  Spółkę  wodną  bądź  niedoprowadzenia  do
usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w terminie określonym przez Gminę,

4) przekazania części lub całości dotacji osobie trzeciej, mimo że nie przewiduje tego
umowa,

5) nieprzedłożenia przez Spółkę Wodną rozliczenia z wykonania prac i robót w terminie
i na zasadach określonych w uchwale oraz w umowie.

4. Gmina,  rozwiązując  umowę,  określi  kwotę  dotacji  podlegającą  zwrotowi  w  związku
ze stwierdzeniem okoliczności, o których mowa w ust. 1, wraz z odsetkami w wysokości
określonej  jak  dla  zaległości  podatkowych,  naliczanymi  od  dnia  przekazania  dotacji
z budżetu Gminy oraz termin zwrotu kwoty dotacji. 

§ 5

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

§6

Ewentualne  spory  wynikające  z  niniejszej  umowy  rozstrzygane  będą  przez  strony  w  drodze
wspólnych uzgodnień, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia, właściwym do rozstrzygnięcia
będzie Sąd właściwy dla siedziby Gminy.

 § 7

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze  stron.



§ 8

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy
o finansach publicznych oraz kodeksu cywilnego. 

    Spółka wodna                                                                                 Gmina Lubin

…………………………                                                                 ……………………….


