UCHWAŁA NR XXXI/348/21
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 26 marca 2021 r.
w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu gminy CzerwionkaLeszczyny oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji
i sposobu jej rozliczania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) w związku
z art. 443 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.,
poz. 310 z późn. zm.)
Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach
uchwala co następuje:
§ 1.
1. Ustala się zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla
spółek wodnych na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń
wodnych oraz finansowanie lub dofinansowanie inwestycji oraz tryb postępowania w sprawie udzielenia
dotacji i sposób jej rozliczania
2. Dotacja może zostać udzielona wyłącznie na prace lub inwestycje, które zostaną wykonane
w roku udzielenia dotacji.
3. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, może zostać udzielona w danym roku do wysokości
środków określonych na ten cel w budżecie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
§ 2.
1. Przyznanie pomocy finansowej, o której mowa w § 1 następuje na podstawie pisemnego wniosku
spółki wodnej.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać:
1) dane dotyczące wnioskodawcy, w tym pełną nazwę, adres siedziby, datę i numer wpisu do katastru
wodnego, numer rachunku bankowego, dane osoby bądź osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej, zakres działania wynikający ze statutu lub dokumentu
rejestrowego, a także informację o posiadanych środkach finansowych wskazujących na możliwość
wykonania zadania,
2) szczegółowy opis zadania, w tym jego zakres rzeczowy i finansowy,
3) termin i miejsce realizacji zadania,
4) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz wskazanie źródeł finansowania zadania,
w tym wielkość wnioskowanej dotacji z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
3. Do wniosku należy dołączyć:
1) aktualny dokument rejestrowy dotyczący wnioskodawcy,
2) upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy, o ile takie nie wynika
z dokumentu, o którym mowa w pkt 1,
3) szczegółowy zakres rzeczowy i finansowy robót,
4) potwierdzony za zgodność z oryginałem odpis planu finansowego spółki wodnej,
5) oświadczenie, że spółka wodna posiada zabezpieczone środki finansowe na pokrycie udziału
własnego, w przypadku deklarowania wkładu własnego.
4. Wniosek powinien być podpisany przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do składania
oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej.
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3. Wnioski o udzielenie dotacji na kolejny rok budżetowy składa się w Urzędzie Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny w trakcie poprzedniego roku budżetowego, nie później niż do dnia
15 września z zastrzeżeniem przepisów § 5.
4. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych lub innych wad wniosku Burmistrz Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny wzywa wnioskodawcę w wyznaczonym terminie do ich usunięcia lub do
uzupełnienia wniosku.
5. Wniosek, którego uchybienia lub wady nie zostały usunięte we wskazanym terminie pozostają bez
rozpatrzenia.
6. Decyzję o przyznaniu pomocy finansowej podejmuje Burmistrz Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny mając na względzie w szczególności:
1) możliwości finansowe Gminy,
2) wysokość środków finansowych ujętych w budżecie Gminy,
3) ocenę możliwości realizacji zadania przez wnioskodawcę,
4) źródło finansowania zadania objętego wnioskiem
§ 3.
1. Udzielona dotacja podlega rozliczeniu rzeczowemu i finansowemu w terminie 14 dni od daty
zakończenia realizacji zadania, na podstawie pisemnego sprawozdania, do którego winny zostać
dołączone:
1) protokół odbioru,
2) faktury, rachunki i inne dokumenty stwierdzające poniesione koszty,
3) kosztorys powykonawczy.
2. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej
wysokości podlega zwrotowi do budżetu gminy, na zasadach określonych przepisami ustawy
o finansach publicznych.
§ 4.
1. W przypadku ubiegania się o udzielenie dotacji, o której mowa w § 1 przez spółkę wodną
prowadzącą działalność umożliwiającą osiągnięcie zysku netto, o której mowa w art. 441 ust. 2 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z późn. zm.), udzielone
dofinansowanie będzie stanowić 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 352/1 z 24.12.2013 r., Dz. Urz. UE L 215/3
z 7.07.2020 r.) i może nastąpić do dnia 30 czerwca 2024 r.
2. Spółka wodna wymieniona w ust. 1, zobowiązana jest do złożenia wraz z wnioskiem,
o którym mowa w § 2:
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
jakie otrzymała w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat
podatkowych,
albo
oświadczenia
o wielkości
tej
pomocy
otrzymanej
w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, zgodnie z formularzem informacji
stanowiącej załącznik 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 póżn. zm.).
3. Spółka wodna zamierzająca skorzystać z pomocy de minimis w ramach niniejszej uchwały jest
zobowiązana do przedłożenia w żądanym terminie – na wniosek organu udzielającego pomocy,
dodatkowych dokumentów lub informacji niezbędnych dla jej oceny oraz prawidłowego udzielenia.
4. W przypadku niedopełnienia obowiązków określonych w ust. 2 i 3, wniosek spółki wodnej
o dotacje pozostaje bez rozpatrzenia.
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§ 5.
Wnioski o przyznanie dotacji w roku budżetowym 2021 należy składać w terminie 30 dni od dnia
wejścia w życie niniejszej uchwały.
§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
§ 7.
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XXII/255/16 Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym
dotacji
celowej
z budżetu
gminy
Czerwionka-Leszczyny
oraz
trybu
postępowania
w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
§ 8.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Bernard Strzoda
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