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UCHWAŁA Nr XII/96/2012
RADY MIEJSKIEJ w JANOWCU WIELKOPOLSKIM
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Data: 2012-04-03

z dnia 2 marca 2012 r.
w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski, trybu
postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.:
Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.1)) oraz art. 164 ust. 5c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo
wodne (Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z poźn. zm.2)) Rada Miejska w Janowcu Wielkopolskim uchwala, co
następuje:
§ 1. Przyjmuje się zasady udzielania dotacji celowej, tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i jej
sposób rozliczania, określone w Regulaminie w sprawie udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy
Janowiec Wielkopolski dla spółek wodnych na działania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń
wodnych oraz na dofinansowanie inwestycji na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski, stanowiącym załącznik
nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Janowca Wielkopolskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Ryszard Majchrzak

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały opublikowane w: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146,
nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679,
Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281.
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały opublikowane w: Dz.U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2255, z 2006 r.
Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. nr 227, poz. 1658, Nr 21 poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587,
Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286, Nr 147, poz. 1033, Nr 231, poz. 1704, z 2008 r. Nr 175, poz. 1462, Nr 199,
poz. 1227, z 2009 r. Nr 227, poz. 1505, Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 215, poz. 1664, Nr 44, poz. 253, Nr 96, poz. 620
oraz z 2011 r. Nr 44, poz. 253, Nr 182, poz. 1228, Nr 32, poz. 159 i Nr 204, poz. 1195.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/96/2012
Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim
z dnia 2 marca 2012 r.
Regulamin w sprawie udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski dla
spółek wodnych na działania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz na
dofinansowanie inwestycji na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski.
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.
§ 1.1. Regulamin określa zasady, tryb postępowania i sposób rozliczania dotacji celowych udzielanych
spółkom wodnym z budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na dofinansowanie działań związanych z bieżącym
utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz na dofinansowanie inwestycji na terenie Gminy Janowiec
Wielkopolski.
2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1) Wnioskodawcy – rozumie się przez to spółkę wodną;
2) spółce wodnej – rozumie się przez to formę organizacyjną, o której mowa w Dziale VII ustawy z dnia
18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j.: Dz.U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 z późn. zm.);
3) Gminie – rozumie się przez to Gminę Janowiec Wielkopolski;
4) dotacji celowej – rozumie się przez to dotacje celowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);
5) Organie dotującym – rozumie się przez to Burmistrza Janowca Wielkopolskiego,
Rozdział 2.
Zasady udzielania dotacji i tryb postępowania w sprawie jej udzielenia.
§ 2.1. Spółka wodna może uzyskać z budżetu Gminy pomoc finansową w postaci dotacji na:
1) dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych;
2) dofinansowanie inwestycji,
prowadzonych na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski.
2. Udzielona pomoc nie może przekroczyć 50% kosztów realizacji zadania.
3. Łączna kwota środków przeznaczonych na pomoc finansową, o której mowa w pkt. 1 jest określona
w budżecie Gminy na dany rok.
§ 3.1. Przyznanie pomocy finansowej, o której mowa w § 2 ust.1 następuje na podstawie pisemnego
wniosku spółki wodnej.
2. Wniosek, o którym mowa w pkt. 1 powinien zawierać:
a) pełną nazwę wnioskodawcy,
b) adres wnioskodawcy,
c) datę i numer wpisu do katastru wodnego,
d) numer rachunku bankowego wnioskodawcy,
e) dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy,
f) wielkość wnioskowanej dotacji,
g) szczegółowy opis zadania,
h) termin i miejsce realizacji zadania,
i) harmonogram realizacji zadania,
j) kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz wskazanie źródeł finansowania zadania,
k) podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy,
l) w przypadku wniosku o udzielenie dotacji w zakresie wskazanym w § 2 ust. 1 pkt 2, oprócz wymagań
określonych w § 3 ust. 2 pkt a-k, dodatkowo należy przedstawić dokumentację potwierdzającą spełnianie
warunków zawartych w art. 164 ust. 7 Prawa wodnego.
3. Wzór wniosku o przyznanie dotacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
4. W sprawie udzielenia dotacji rozpatrywane będą również wnioski złożone w roku poprzedzającym rok
podjęcia niniejszej Uchwały.
5. Do wniosku należy dołączyć:
a) aktualny dokument rejestrowy oraz statut wnioskodawcy,
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b) oświadczenie, że spółka wodna nie działa w celu osiągnięcia zysku,
c) potwierdzony za zgodność z oryginałem budżet spółki wodnej za rok, w którym wnioskuje o udzielenie
pomocy.
6. Wnioski podlegają ocenie pod względem formalnym i merytorycznym przez Organ dotujący.
7. Organ dotujący może uzależnić rozpatrzenie wniosku od złożenia w wyznaczonym terminie
dodatkowych dokumentów lub informacji.
8. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych lub innych wad wniosku Organ dotujący może wezwać
Wnioskodawcę do ich usunięcia w wyznaczonym czasie lub do uzupełnienia wniosku.
9. Wniosek, którego braki lub wady nie zostały usunięte we wskazanym terminie pozostaje bez
rozpatrzenia.
§ 4.1. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Organ dotujący.
2. Organ dotujący pisemnie zawiadomi Wnioskodawcę o sposobie załatwienia wniosku, wzywając
jednocześnie Wnioskodawcę, któremu ma być udzielona dotacja do zawarcia stosownej umowy.
3. Warunkiem udzielenia dotacji jest zawarcie pisemnej umowy pomiędzy spółką wodną a Gminą Janowiec
Wielkopolski.
4. Do umowy, o której mowa w ust. 3, stosuje się art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
Rozdział 3.
Sposób rozliczania dotacji
§ 5.1. 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:
a) pełną nazwę spółki wodnej i jej adres,
b) datę i numer wpisu do katastru wodnego,
c) dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy,
d) wielkość rozliczanej dotacji,
e) szczegółowy opis zrealizowanego zadania,
f) termin i miejsce realizacji zadania,
g) harmonogram zrealizowanego zadania,
h) zestawienie poniesionych kosztów realizacji zadania oraz wskazanie źródeł finansowania,
i) podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy.
4. Wzór sprawozdania z realizacji dotowanego zadania stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
5. Do sprawozdania należy dołączyć:
1) potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających wykorzystanie dotacji
wraz z dokumentacją fotograficzną określającą stan urządzeń melioracji szczegółowych przed i po realizacji
zadania;
2) potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie protokołu odbioru robót, jeśli ze względu na rodzaj
wykonywanych zadań było wymagane sporządzenie protokołu odbioru.
§ 6.1. W przypadku otrzymania dotacji celowej spółka wodna zobowiązana jest umożliwić przeprowadzenie
kontroli wykonywanego zadania.
2. Kontrola realizacji zadania obejmuje:
a) kontrolę faktycznego sposobu wykonania zadania, jego terminowości, rzetelności oraz zgodności z umową,
b) 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 Janowiec Wielkopolski:
a) wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem,
b) pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
c) niewykorzystana w całości lub części,
podlega zwrotowi do budżetu Gminy na zasadach określonych przepisami ustawy o finansach publicznych.
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Rozdział 4.
Postanowienia końcowe
§ 7.1. Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Regulaminu jest wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej
z budżetu gminy Janowiec Wielkopolski na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód
i urządzeń wodnych oraz na dofinansowanie inwestycji na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski.
2. Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Regulaminu jest wzór sprawozdania z realizacji działań związanych
z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz inwestycji na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski,
na które udzielana jest dotacja celowa.
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Załącznik Nr 1
do Regulaminu w sprawie udzielania dotacji
Wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na dofinansowanie
działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz na dofinansowanie
inwestycji na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski.
I. Dane wnioskodawcy:
1) Nazwa wnioskodawcy: …………………………………………………………………………………
2) Adres wnioskodawcy: …………………………………………………..………………………………
3) Data i numer wpisu do katastru wodnego: ……………………………………………………………
4) Nazwa banku i numer rachunku bankowego: …………………………………..…………………….
5) Dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy:
...................................................................................................................
II. Wielkość wnioskowanej dotacji:
1) Wnioskowana kwota dotacji:…………………………….………………………………………………
2) Słownie:…………………………………………………………………………………………………...
III. Opis zadnia przeznaczonego do realizacji z wnioskowanej dotacji:
1) Zakres przedmiotowy zadania:
.........................................................................................................................
2) Zakładane rezultaty realizacji zadnia:
.........................................................................................................................
3) Termin i miejsce realizacji zadania:…….……………………………………………………………….
4) Harmonogram realizacji zadania:
Okres realizacji

Rodzaj podejmowanych działań

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz wskazanie źródeł finansowania zadania:
1) Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania:
w tym
Rodzaj
Łączna wartość planowanych
planowanych
sfinansowanych z
sfinansowanych ze środków
wydatków
wydatków
dotacji
własnych

Razem
2) Zestawienie źródeł finansowania zadnia:
Źródła finansowania
Łączna wartość
zadania
planowanych wydatków

Udział poszczególnych źródeł finansowania w
łącznej wartości zadania w %

Wnioskowana dotacja
Środki własne
Inne
Razem

100%
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V. Dodatkowe uwagi:
..................................................................................................................................
VI. Podpisy upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy:
.................................................................................................................................
Załączniki:
1) Aktualny odpis dokumentów rejestrowych.
2) Statut spółki.
3) Oświadczenie, że spółka wodna nie działa w celu osiągnięcia zysku.
4) Potwierdzony za zgodność z oryginałem budżet spółki wodnej.
5) ..............................................................................................................................
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Załącznik Nr 2
do Regulaminu w sprawie udzielania dotacji
Sprawozdanie z realizacji z działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz
inwestycji na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski, na które udzielana jest dotacja celowa.
I. Dane podmiotu rozliczającego dotacje:
1) Nazwa:……………………………………………..………………………………………..…….........
2) Adres:……………...………………………………………………………………...............................
3) Data i numer wpisu do katastru wodnego:………………….………………......................................
4) Nazwa banku i numer rachunku bankowego:……….…………………..…………………………….
5) Dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu rozliczającego dotację:
……………………………………….……………….............................................................................
II. Wielkość rozliczanej dotacji:
1) Rozliczana kwota dotacji:………………………….………………………………………………......
2) Słownie:………………………………..………………………………………………….…………....
III. Opis zrealizowanego zadania z uzyskanej dotacji:
1) Zakres przedmiotowy zrealizowanego zadania:……...……………………………………..….…….
2) Osiągnięte rezultaty realizacji zadnia:………………..……………………………............................
3) Termin i miejsce realizacji zadania:…………………….…………………………….........................
4) Harmonogram realizacji zadnia:
Okres realizacji

Rodzaj podejmowanych działań

IV. Kalkulacja poniesionych kosztów realizacji zadania oraz wskazanie źródeł finansowania zadania:
1) Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków związanych z realizacją zadania
sfinansowanych z dotacji:
W tym
Nr w tym
Data wystawienia
Rodzaj
Kwota
sfinansowany ze
sfinansowany z
dokumentu
dokumentu
wydatku
wydatku
środków
własnych
dotacji

Razem
2) Kalkulacja poniesionych kosztów realizacji zadania:
Rodzaj poniesionych
wydatków

Razem

Łączna wartość
poniesionych wydatków

sfinansowanych z
dotacji

w tym
sfinansowanych ze środków
własnych
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3) Zestawienie źródeł finansowania zadnia:
Źródła finansowania
zadania
Dotacja z budżetu
Gminy

Łączna wartość
poniesionych wydatków

Udział poszczególnych źródeł finansowania w
łącznej wartości zadania w %

Środki własne
Inne
Razem

100%

V. Dodatkowe uwagi:
................................................................................................................
VI. Podpisy upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy:
……….........................................................................................................
Załączniki:
1) ...................................................................................
2) ...................................................................................

