
Zarzqdzenie Nr 112121
B u rm istrza Gm i ny i M iasta Czerwion ka-Leszcry ny

BURMISTRZ
cMlNv I MTASTA

Czerwronxa-Leszczyny

z dnia 17.03.2021 r.

w sprawie konsultacji projektu uchwaly w sprawie zasad udzielania spolkom
wodnym dotacji celowej z bud2etu gmany Czerwaonka - Leszczyny oraz trybu
postgpowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu iej rozliczania

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z p62n. zm.), art. 5 ust. 2 pkt 3 i 4
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalno3ci po2ytku publicznego i o wolontariacie
(tekst jednolity Dz.U.22020 r., poz. 1057 zp62n. zm.) w zwiqzku z $ 3 i4 Uchwaly
Nr |)(/138/15 z dnia 26 czerwca 2015 r. Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
w sprawie okreSlenia szczegolowego sposobu konsultowania z radq dzialalnoSci
pozytku publicznego i organizacjami pozarzqdowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno6ci pozytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z p62n. zm.), projekt6w

akt6w prawa miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dzialalno5ci statutowej tych
organizacji (Dz.Uz. Woj. Slqskiego z2015r. po2.3888)

zat4dzam, co nastQpuje:

s1.

'1. Przeprowadzic konsultacje, kt6rych pzedmiotem jest projekt uchwaty Rady

Miejskiej w Czenrionce-Leszczynach w sprawie zasad udzielania pomocy

finansowej w formie dotacji celowej z bud2etu gminy Czerwionka - Leszczyny
oraz trybu postgpowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

2. Ustalid termin pzeprowadzenia konsultacji od 18.03.2021 r. do 25.03.2021 r'

3. Podmiotami uprawnionymi do udziafu w konsultacjach sq organizacje
pozarzqdowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24

kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie (tekst
jednolity Dz. U. z2O2O r., poz. 1057 zp62n. zm.),

4. Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly mozna zglasza6:
1) w formie pisemnej na adres: Uzqd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny (decyduje data wplywu do

Uzqdu Gminy i Miasta Czeruvionka-Leszczyny )'
2) pocAa elektron icznq na ad res e-mai I : mg. n. @czenrion ka-les zczy ny.pl,
3) za posrednictwem faksu pod numerem 3243111760.

5. Udzieianie wyjaSnieri oraz pzyjmowanie wniosk6w i opinii dotyczqcych proje6u
uchwaty nale2y do kompetencji Naczelnika Mfodzialu Mienia i Geodezji Urzqdu

Gminy i Miasta Czenrvionka-Leszczyny.

s2.
1. Projekt uchwaly, o kt6rym mowa w $ 1 pkt 1 stanowi zalqcznik do niniejszego

Zarzqdzenia.
2. Nieprzedstawienie pzez ww. podmioty opinii w terminie okreSlonym

w $ 1 pk 2 oznacza akceptacjq pzedstawionego projektu uchwaly, o kt6rej

mowawSlPktl.



s3
1. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie pzedstawione Radzie

Miejskiej.
2. Do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust. 1 Burmistrz zaQczy wlasne stanowisko

odnoSnie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej Uzqdu
Gminy i Miasta Czenrvionka-Leszczyny.

s4.
\Atlkonanie zazqdzenia powierza siq Naczelnikowi Mfdziafu Mienia i Geodezji Uzgdu
Gminy i Miasta Czenrvionka-Leszczyny.

ss.
Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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Proiek,

z dnia 15 marca 2021 r.
Zatvierdmny przez

UCHWATA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE+ESZCZYNACH

Na podstawie ad. 18 ust.2 pK 15, art.40 ust. 1 iart.41 ust- I ustawy zdnia I marca 1990 r.
o samorzadzie gminnym (tekst jednolity Oz.U. 22020t., poz.713zp62n. zm.) w zwiqzku
zai.443 ust.4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 t. Prawo wodne (tekst iednolity Oz. U.
22020 t., poz. 310 z p62n. zm.),

Rada f ieiska w Czerwlonce{eszcz}nach
uchwala co nasiQpuje:

s1.

1. Ustala sie zasady udzielania dobqi celo rych z bud2etu Gminy i Miasta Czemionka-Leszczyny dla
sp6lek wodnych na dofinansovanie dziataA zwiqzanych zbieacym utrzymaniem w6d iuzedzef
wodnych oraz finanso anie lub dofinansowanie inwestyqi oraz tryb postQpowanie w sprawie udzielenia
dotaqi i spos6b jq rozliczania

2. blec4a moze zostac udzielona wylecznie na prace lub inwestyqe, kt6re zosiane wykonane w roku
udzielenia dotacii.

3. Pomoc finansowa, o kt6rej rnowa w usl. 1, moze zosbe udzaelona w danym roku do wysokodci
Srodk6w okreslonych na ten cel w budzecie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s2.

1. Pt4znanie pornocy finansovvej, o h6rej mo,ra w S 1 nastepuie na podstawie pisemnego wniosku
sp6lki wodnej.

2. Vtlniosek, o h6rym rnowa w ust. 1 powinien zawierac:

1)dane dotyczqce wnioskodawcy, wtym pelnA nazwe, adres siedziby, datQ inumer wpisu do katastru
wodnego, numer rachunku bankoArego, dane osoby bqd, oo6b uFawnionych do sktadania
oswiadczei woli w imieniu sp6lki wodnei, zakres dzialania wynika,qcy ze staMu lub dokumentu
rejestrowego, a tak2e informacje o posiadanych Srodkach finansowych wskazujqcych na mo2liwo66
wykonania zadania,

2) szczeg6lowy opis zedania, w tym jego zakres rzeczowy i finansorrry,

3) termin i mieisce realizagi zedania,

4) kalkulacjq pzewidywanych kosa6w realizacii zadania oraz wskazanie 2r6del finansowania zadania,
w tym wielkosc wnioskori,anq dotaqi z bud2etu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

3. Do wniosku nalezy @czye:.
1) aktualny dokument rejestrowy dotyczqcy wnioskodawcy,

2) upowaznienie do sktadania oswiadczei woli w imieniu wnioskodawcy, o ile takie nie wynika
z dokumentu, o K6rym mowa w pkt 1,

3) szczeg6lowy zakres rzeczowy i finansowy rob6t,
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z dnia '15 matc€ 2021 t.

w sprawie zasad udzielania sp6l*om wodnym dotacji celour€i z budtetu gminy Czenrionka -
Leszczyny oraz trybu postepowania w sprawle udzielania dotacji i sposobu iej rozliczania
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4) potwierdzony za zgodnocd z oryginalem odpis planu finansowego sp6lki wodnej,

s)o5wiadczenie, 2e spdlka wodna posiada zabezpieczone 6rodki finansowe na pokrycie udzialu
wlasnego, w pzypadku deklarorvania wkladu \dasnego.

4. Wniosek po\ inien byd podpisany przez osobQ (osoby) uprawnionq (uprawnione) do sk+adania
oswiadczen woli w imieniu sp6lki wodnej.

3. Wnioski o udzielenie dotacji na kolejny rok bud2etowy sklada si? w UrzQdzie Gminy i Miastra
Czerwionka-Leszczyny w trakcie popeedniego roku bud2etowego, nie p62niei nA do dnia 15 wzesnia
z zastrze2eniem pzepis6w S 5.

4. W przypadku stwierdzenia uchybien formalnych lub innych wad wniosku Burmislrz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny wzrya wnioskodawce w wyznaczonym terminie do ich usuniecia lub do
uzupeln ienia wniosku.

5. Wniosek, kt6rego uchybienia lub wady nie zostaly usuniQte we wskazanym terminie pozostaiQ bez
rozpatzenia.

6. Decyzig o przyznaniu pomocy finansowej podeimuje Burmistrz Gminy i Miasta Czeruionka-
Leszczyny maiec na wzglQdzie w szczeg6lno6ci:

1) mozliwo$ci finansowe Gminy,

2) wysokosc Stodk6w finanso\ rych ujetych w budzecie Gminy,

3) ocenQ mozliwosci realizeqi zadania pzez wnioskodawc?,

4) ir6db finansowania zadania objetego wnioGkiem

1. Udzielona dotaqa @lega rozliczeniu rzeczoflemu i finansowemu w terminie 14 dni od daty
zakolczenia realizacii zadania, na @stiawie pisemnego spftlwozdania, do K6rego winny zostaC
do+qczone:

1) protok6t odbioru,

2) hktury, rachunki i inne dokum€nty stwierdzajece poniesione kczty,
3) kosztorys porykonawczy.

2. Oolac4a wykozystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienaleznie lub w nadmiernej
wysoko6ci @lega zvrotorvi do bud2etu gminy, ne zasadach okre6lonych przepisami ustawy o finansacli
publicznych.

s4.
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s3.

'1. W przypadku ubiegania sig o udzielenie dotiadi, o kt6rej mo a wS 1pzez sp6lkQ wodnq
prowadzqcq dziatalnosc umozliwiaiqcq osiqgniQcie zysku neto, o kt6rej mowa w ai.441 ust. 2 ustawy
z dnia 20lige 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U.z 2020 r., poz. 310 z p62n. zm.), udzietone
dofinansowanie bedzie stanowid pornoc de minims, w rozumieniu Rozpozqdzenia Komisji (UE) nr
140712013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania ad. 107 i 108 Trahatu o funkqonowaniu Unii
Europ€jskiei do pomocy de minims (Dz. U. UE L 352224 grudnia 2013 r.) imoZe naatapic do dnia
31 grudnia 2020 r.

2. Sp6lka wodna wymieniona w ust. 1, zobowiQZana jest do zlo2enia wraz z wnioskiem, o K6rym
mowa wS2:

1) wszystkich zaswladczef o pomocy de minims, de minims w rolnictwie lub ryboi6wstwie, iakie
otzymala w roku, w K6rym ubiega sig o pomoc o@z w ciqgu dw6ch popzedzajqcych go lat, albo
ogwiadczenia o nieotzymaniu takiei pomocy w tym zakresie,

2) informaqi niezbednych do udzielenia pomocy de minims, zgodnie z formularzem informacji
stanowiqcei zahcznik do Rozpozqdzenia Rady Ministrow z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu
informacji pzedstawionych przez podmiot ubiegajqcy siq o pomoc de minims (Dz. U. z 2010 r. Nr 53,
Wz. 311 z p62n. zm.).



3. Sp6lka wodna zamierzajqca skorzystad z pomocy de minims w ramach niniejszej uchwaly iest
zobowiqzana do przedlo2enia w iqdanym terminie - na wniosek organu udzielajqcego pomocy,
dodatkowych dokument6w lub informacji niezbqdnych dla jei oceny oraz prawidlowego udzielenia.

4. W przypadku niedopelnienia obowiqzk6w okreslonych w ust. 2 i 3, wniosek sp6lki wodnej o dotacje
pozostaje bez rozpatrzenia.

ss.

Wnioski o przfznanie dotacji w roku bud2etowym 2021 nale?y skladac w terminie 30 dni od dnia
wejScia w 2ycie niniejszej uchwaty.

s6.

Vwkonanie uchwaly powieza sie Burmistrzowi Gminy i Miesta Czerwionka-Leszczyny.

s7.

Z dniem wejscia w zycie niniejszej uchwaly traci rnoc Uchwala Nr )(xll255/16 Rady Miejskiei
w Czerwionce-Leszczynach zdnia 20 maja 2016r. w sprawie zasad udzielania sp6lkom wodnym
dotaQi celowej z budzetu gminy CzeMionka - Leszczyny oraz trybu postepo ania w sprawie
udzielania dotacji i sposobu jei rozliczania.

08.

Uchwala wchodzi w tycie po upiflvie 14dni od dnia oglcszenia w Dzienniku Urzqdor/ym
Wojew6dzlwa Slqskiego.
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