Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3/19
Burmistrza Czechowic-Dziedzic
z dnia 10 stycznia 2019 r.
PROJEKT
UCHWAŁA Nr ....................
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia ....................
w 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, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 443 ust. 2-4
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.),
Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach
uchwala:
§ 1. 1. Spółka wodna, o której mowa w art. 441 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.), może uzyskać z budżetu Gminy dotację celową na
utrzymywanie oraz eksploatację urządzeń znajdujących się w ewidencji urządzeń melioracji
szczegółowych tej spółki na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice, służących do:
1) ochrony przed powodzią;
2) melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na zmeliorowanych gruntach.
2. Postępowanie w sprawie udzielenia dotacji oparte jest na zasadach jawności, uczciwej
konkurencji i równego traktowania spółek wodnych.
3. Łączna kwota dotacji, o której mowa w ust. 1 jest określana w budżecie Gminy na dany rok
budżetowy.
4. Dotacja, o której mowa w ust. 1 może pokrywać 100% kosztów zadań objętych wnioskiem.
5. Dotacji, o której mowa w ust. 1 udziela się na zadania, które zostaną zrealizowane w roku,
w którym dotacja ta zostanie udzielona.
6. W przypadku jeżeli spółka wodna złoży wniosek o dotację o której mowa w ust. 1 realizowanej
na nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza, stanowić ona będzie pomoc
de minimis w zależności od zakresu prowadzonej działalności:
1) pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407 /2013 z dnia 18 grudnia
2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy
de minimis (Dz. U. UE L. 352 z 24.12. 2013 r.)
2) pomoc de minimis w rolnictwie, w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia
18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. U. UE L. 352 z 24.12.2013 r.)
3) pomoc de minimis w rybołówstwie w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27
czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do
pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. U. UE L 190 z 28.06.2014 r.).
§ 2. 1. Podstawą do udzielenia dotacji jest złożenie przez spółkę wodną pisemnego wniosku wraz
z załącznikami, wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Informację o możliwości złożenia wniosku Burmistrz Czechowic-Dziedzic podaje do publicznej
wiadomości przez umieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej.
3. Wniosek wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, składa się w biurze
podawczym Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach (parter budynku głównego przy Placu
Jana Pawła II 1) w terminie do dnia 30 sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy.
4. W sytuacjach wyjątkowych spółka wodna może złożyć wniosek w trakcie roku budżetowego,
jeżeli zachodzi konieczność realizacji zadań, których nie można było przewidzieć na etapie składania
wniosku w terminie określonym w ust. 3.
5. W przypadku spółki wodnej dla której udzielona dotacja stanowić będzie pomoc de minimis lub
pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie wraz z wnioskiem o którym mowa w ust. 1
spółka wodna zobowiązana jest do przedstawienia udzielającemu pomocy:
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie albo
rybołówstwie, jakie otrzymała w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch
poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis, pomocy de
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minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymała w tym okresie, albo
oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
2) informacji dotyczących w szczególności spółki wodnej i prowadzonej przez niej działalności
gospodarczej, zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o
pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.) lub zgodnie z formularzem
stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie
informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub
rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810).
6. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych lub innych wad wniosku wzywa się spółkę wodną
do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
7. Wniosek, którego uchybienia lub wady nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie pozostawia
się bez rozpatrzenia.
§ 3. 1. Burmistrz Czechowic-Dziedzic podejmuje decyzję o przyznaniu dotacji uwzględniając:
1) wysokość środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy,
2) ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów,
3) ocenę możliwości realizacji zadania przez wnioskodawcę,
4) przewidywane efekty realizacji zadania dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodnych.
2. Burmistrz Czechowic-Dziedzic pisemnie zawiadamia wnioskodawców o wynikach oceny
i rozpatrzeniu wniosku.
3. Informacja o spółce wodnej, której przyznano dotację podlega podaniu do publicznej wiadomości
w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 4. Udzielenie dotacji następuje w formie pisemnej umowy określającej:
1) szczegółowy opis zadania, w tym cel na jaki dotacja została przyznana,
1) termin realizacji zadania, nie dłuższy niż do 30 listopada danego roku budżetowego,
2) wysokość dotacji na realizację zadania,
3) tryb przekazywania dotacji,
4) tryb kontroli zadania,
5) termin i sposób rozliczenia dotacji,
6) termin zwrotu dotacji lub jej niewykorzystanej części, nie dłuższy niż termin zwrotu dotacji
określony w ustawie o finansach publicznych,
7) osobę merytorycznie nadzorującą wykonanie zadania.
§ 5.1. Po wykonaniu zadania spółka wodna zobowiązana jest do rozliczenia dotacji w terminie
do 15 dni od wykorzystania dotacji.
2. Rozliczenie dotacji następuje w formie sprawozdania.
3. Wzór sprawozdania stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Do sprawozdania należy dołączyć:
1) kosztorys powykonawczy,
2) protokół odbioru końcowego robót,
3) uwierzytelnione kserokopie dokumentów potwierdzających wykorzystanie dotacji (rachunek
lub faktura, umowa na wykonanie prac).
5. Spółka wodna zobowiązana jest na oryginałach rachunków, faktur i innych dokumentach
finansowych, dotyczących wydatkowania dotacji, zamieścić klauzulę:
„Kwota w wysokości ………. została wydatkowana w ramach dotacji z budżetu Gminy CzechowiceDziedzice zgodnie z umową nr …… z dnia ……”
6. Dotacja celowa udzielona z budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice, wykorzystana niezgodnie
z przeznaczeniem lub pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości, podlega zwrotowi do budżetu
Gminy wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni
od dnia stwierdzenia okoliczności, o których mowa wyżej, zgodnie z art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).
§ 6. W sprawach dotyczących rozliczania udzielonej dotacji stosuje się przepisy ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic.
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§ 8. Przepisy niniejszej uchwały w zakresie udzielania przez Gminę Czechowice-Dziedzice
dofinansowania stanowiącego pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407
/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L. 352 z 24.12. 2013 r.), obowiązują do dnia
wygaśnięcia wskazanego rozporządzenia.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Damian Żelazny

