
 

 

UCHWAŁA NR XLIV/564/18 

RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH 

z dnia 23 sierpnia 2018 r. 

w sprawie zasad udzielania dotacji spółkom wodnym ze środków budżetu Gminy Kąty Wrocławskie  

na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz realizację inwestycji na terenie Miasta i Gminy 

Kąty Wrocławskie, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu 

jej rozliczania 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami), art. 443 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo 

wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zmianami) uchwala się co następuje: 

§ 1. Spółka wodna może uzyskać z budżetu Gminy Kąty Wrocławskie dotację celową na bieżące 

utrzymanie wód oraz urządzeń wodnych oraz realizację inwestycji na terenie Gminy Kąty Wrocławskie. 

§ 2. W przypadku ubiegania się o przedmiotową dotację przez spółkę wodną prowadzącą działalność 

gospodarczą, 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. Urz. UE. L. 2013. 352. 1 z 24. 12. 2013). 

§ 3. Łączną kwotę dotacji dla spółek wodnych w danym roku kalendarzowym określa uchwała budżetowa 

gminy na dany rok. 

§ 4. Udzielona dotacja nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania. 

§ 5. Przyznanie dotacji, o której mowa w § 1 następuje na podstawie pisemnego wniosku spółki wodnej 

składanego do Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. 

§ 6. Wniosek, o którym mowa w § 5, zawiera: 

1. Pełną nazwę wnioskodawcy, 

2. Adres wnioskodawcy, 

3. Datę i numer wpisu do systemu informacyjnego gospodarowania wodami, 

4. Numer rachunku bankowego wnioskodawcy, 

5. Dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy, 

6. Wielkość wnioskowanej dotacji, 

7. Szczegółowy opis prac, 

8. Termin i miejsce realizacji prac, 

9. Harmonogram realizacji prac, 
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10. Kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji prac oraz wskazanie źródeł ich finansowania, 

11. Podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy. 

§ 7. Do wniosku należy dołączyć: 

1. Aktualny dokument rejestrowy oraz statut wnioskodawcy, 

2. Potwierdzony za zgodność z oryginałem budżet spółki wodnej na rok, w którym wnioskuje o udzielenie 

dotacji. 

§ 8. W przypadku gdy dotacja stanowi pomoc de minimis wnioskodawca winien dołączyć do wniosku 

dodatkowo: 

1. Wszystkie zaświadczenia o wysokości pomocy de minimis oraz wszystkie zaświadczenia o pomocy  

de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiegają się o pomoc 

oraz w dwóch poprzednich latach podatkowych, albo oświadczenie o wysokości wyżej wymienionej pomocy 

w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w wyżej wymienionym okresie, 

2. Innych niezbędnych informacji, o których mowa w rozporządzeniu 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 ze zmianami). 

§ 9. Wnioski o udzielenie dotacji należy składać do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia 

dotacji. 

§ 10. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, po uzyskaniu 

pozytywnej opinii Komisji Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego mając na względzie 

wysokość środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy oraz ocenę możliwości realizacji zadania 

przez wnioskodawcę. 

§ 11. Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie pisemnie zawiadamia wnioskodawców o sposobie 

załatwienia wniosku, wzywając jednocześnie wnioskodawców, którym udzielono dotacji do zawarcia 

stosownej umowy. 

§ 12. Udzielenie dotacji następuje w formie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Gminą Kąty Wrocławskie 

a spółką wodną. 

§ 13. Spółka wodna zobowiązana jest do rozliczenia dotacji i przedłożenia sprawozdania w terminie  

do dnia 15 stycznia roku następnego po roku, w którym przyznano dotację. 

§ 14. Rozliczenie dotacji następuje w formie pisemnego sprawozdania, które powinno zawierać 

w szczególności: 

1. Wielkość rozliczonej dotacji, 

2. Opis zrealizowanych prac, 

3. Termin i miejsce wykonanych prac, 

4. Zestawienie kosztów poniesionych na realizację prac określonych w umowie, 

5. Rozliczenie finansowe wraz z załączonymi fakturami i rachunkami itp., 

6. Podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy. 

§ 15. Do sprawozdania należy dołączyć: 

1. Oryginały i kserokopie dokumentów potwierdzających wykorzystanie dotacji, 

2. Kopie protokołów odbioru robót, jeżeli ze względu na rodzaj wykonywanych zadań wymagane  

było sporządzenie protokołu. 

§ 16. W przypadku braku lub niewłaściwego zrealizowania zadania lub niepełnego wykorzystania środków 

dotacji, dotacja lub jej część, w wysokości wynikającej z rozliczenia, podlega zwrotowi. 

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. 
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§ 18. Przepisy niniejszej uchwały w zakresie udzielania przez Gminę Kąty Wrocławskie pomocy  

de minimis obowiązują do dnia 30 czerwca 2021 r. 

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kątach Wr.: 

J. Wojciechowski 
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