
Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 1557/2018
Wójta Gminy Lubin 
z dnia 11 maja 2018r

O g ł o s z e n i e

o naborze wniosków o udzielenie spółkom wodnym  dotacji celowej z budżetu gminy Lubin na
bieżące  utrzymanie  wód  i  urządzeń  wodnych  oraz  na  finansowanie  lub  dofinansowanie
inwestycji w zakresie melioracji na terenie gminy Lubin

Wójt  Gminy  Lubin  ogłasza  nabór  wniosków  o  udzielenie  spółkom  wodnym  dotacji  celowej
z budżetu gminy Lubin na zasadach określonych w uchwale 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,
opublikowanej (Dz. Urz. Woj. Dolno. z 2018 r. poz. 1852) zwanej dalej Uchwałą.

Dotacja  może  być  udzielona  na  bieżące  utrzymanie  wód  i  urządzeń  wodnych  oraz  na
finansowanie lub dofinansowanie inwestycji w zakresie melioracji na terenie gminy Lubin. 

1. Wysokość dotacji:
Wójt Gminy Lubin informuje, że na przedmiotową dotację w 2018 roku, przeznacza się środki
finansowe  o wysokości 20.000,00 zł (słownie dwadzieścia tysięcy złotych). 

2. Termin i sposób składania wniosków:
Wnioski można składać w terminie do dnia 31 maja 2018 r.
Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
Wzór wniosku (stanowiący załącznik Nr 1 Uchwały) wraz z wykazem wymaganych dokumentów
dostępny jest w Urzędzie Gminy Lubin, ul. Księcia Ludwika I 3, Referat Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska pok. 9, oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubin
/zakładka aktualności (www.ug.lubin.pl).
Wnioski  należy  składać  w  Urzędzie  Gminy  w  Lubinie,  ul.  Księcia  Ludwika  I  3,  pok.  nr  3
(Kancelaria ogólna) w godzinach pracy Urzędu.

UWAGI :
1. Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest jednoznaczne z uzyskaniem dotacji.
2. Wnioskodawca może przystąpić do realizacji zadania po zawarciu umowy o udzieleniu dotacji
zawartej między Gminą Lubin (dotującym) a Wnioskodawcą w terminach, zakresie i na zasadach
w niej określonych.
3. Rozstrzygnięcie o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje na nie
odwołanie.
4.  Szczegółowe  informacje  dotyczące  udzielania  dotacji  można  uzyskać  w  Urzędzie  Gminy
w Lubinie, ul. Księcia Ludwika I 3, Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pok. 9,
lub pod nr tel. 76 - 84 03 163.
5.  Zasady  udzielania  dotacji  celowej  na  realizację  przedmiotowego  zadania  określone  zostały
w uchwale Nr LIX/418/2018 Rady Gminy Lubin z dnia 26 marca 2018r. 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.



Załączniki:
1. Wzór umowy o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Lubin na bieżące utrzymanie wód i
urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji,
2.  Uchwała  Nr  LIX/418/2018  Rady  Gminy  Lubin  z  dnia  26  marca  2018r. 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.

WÓJT
 -//- Tadeusz Kielan


