DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
Wrocław, dnia 10 listopada 2021 r.

Podpisany przez:
Agnieszka Augustynowicz

Poz. 5164

Data: 10.11.2021 12:39:36

UCHWAŁA NR 342/VIII/2021
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH
z dnia 28 października 2021 r.
w sprawie określenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Ziębice
w 2021 roku na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, trybu postępowania
w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczenia
Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1372) i art. 443 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. zm.)
uchwala się co następuje:
§ 1. Uchwała określa:
1) zasady udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Ziębice w 2021 roku na bieżące
utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób
ich rozliczania w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
2) wzór wniosku o przyznanie z budżetu Gminy Ziębice w 2021 roku dotacji celowej dla spółek wodnych
na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ziębicach:
Agata Sobków
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Załącznik nr 1 do uchwały nr 342/VIII/2021
Rady Miejskiej w Ziębicach
z dnia 28 października 2021 r.

Zasady udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Ziębice w 2021 roku
na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji
i sposobu ich rozliczenia
§ 1. Spółka wodna, działająca na terenie Gminy Ziębice, może otrzymać pomoc finansową w formie dotacji
celowej udzielonej z budżetu Gminy Ziębice z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji
wodnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r.
poz. 305, z późn. zm.).
§ 2. Spółka wodna, może otrzymać dotacje celową na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych,
przez co rozumie się eksploatację, konserwację oraz remont w celu zachowania funkcji tych urządzeń,
a w szczególności na:
1) wykaszanie, wygrabianie porostów ze skarp i dna rowów, karczowanie lub wycinanie drzew i krzewów
ze skarp oraz dna rowów, odmulanie dna rowów przy maksymalnym zamuleniu 40 cm, czyszczenie
i naprawa budowli na rowach, naprawa skarp rowów;
2) usuwanie tzw. „awarii drenarskich”, polegających na: czyszczeniu, naprawie lub wymianie budowli
drenarskich, czyszczeniu lub przekładaniu rurociągów drenarskich;
3) naprawę innych systemów melioracji wodnych.
§ 3. 1. Możliwość udzielenia dotacji celowej uwarunkowana jest wysokością środków przeznaczonych
na ten cel w budżecie Gminy Ziębice i ilością wnioskodawców.
2. Kwota dotacji celowej zależy od długości rowów melioracyjnych objętych działalnością spółki i wynosi:
- do 5 000,00 zł

jeżeli długość rowów melioracyjnych wynosi do 15 km;

- do 10 000,00 zł

powyżej 15 km do 100 km;

- do 20 000,00 zł

powyżej 100 km, i nie może być wyższa od wnioskowanej przez spółkę wodną.

3. Spółka wodna nie może wnioskować o dotację celową większą niż 50 % planowanego przerobu na dany
rok (w złotych).
§ 4. Wysokość dotacji celowej oraz miejsce na liście rankingowej, uzależniona jest od liczby
wnioskodawców i jest proporcjonalna do wielkości urządzeń melioracyjnych, oraz następujących kryteriów:
1) wysokości uchwalonej składki członkowskiej na rok 2021:
- do 5 zł/ha

0 pkt;

- od 5 do 10 zł/ha

1 pkt;

- pow. 10 zł/ha

2 pkt;

2) ściągalność składek członkowskich za rok 2020 (%):
- mniej niż 50 %

0 pkt;

- od 50 do mniej niż 80 %

1 pkt;

- od 80 do mniej niż 90%

2 pkt;

- od 90 %

3 pkt;

- jeżeli spółka działa krócej niż 1 rok otrzymuje 1 pkt.
§ 5. 1. Informacja o naborze wniosków - w szczególności terminy oraz sposób składania wniosków zostanie
podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ziębicach oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej Gminy Ziębice.
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2. Wniosek złożony po terminie, który zostanie określony w informacji o której mowa w ust. 1 pozostanie
bez rozpatrzenia.
§ 6. Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Ziębicach zweryfikuje wniosek i przedłoży Burmistrzowi
Ziębic do zaakceptowania.
§ 7. Decyzje w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla
działającej na terenie gminy Ziębice podejmie Burmistrz Ziębic.

Spółki Wodnej

§ 8. Spółki wodne zostaną poinformowane o udzieleniu bądź nie udzieleniu dotacji w formie pisemnej.
§ 9. Warunkiem udzielenia przez Gminę Ziębice dotacji celowej na dofinansowanie realizowanych robót,
określonych w § 2 niniejszych zasad, jest zawarcie pisemnej umowy ze spółką wodną, reprezentowaną przez
osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu spółki.
§ 10. 1. Wykorzystanie dotacji następuje przez osiągnięcie efektów założonych dla dotowanego zadania.
2. Spółka wodna, która otrzymała dotację celową dokonuje jej rozliczenia przedkładając wniosek o płatność
wraz z załączonym:
1) sprawozdaniem z wykonania planu rzeczowo - finansowego zadania;
2) protokółem odbioru zadania.
§ 11. Realizacja robót i rozliczenie przez spółkę wodną dotacji nastąpi w terminie określonym w umowie.
§ 12. Spółka wodna zobowiązana jest do poddania się kontroli – przez upoważnionego przez Burmistrza
Ziębic pracownika Urzędu Miejskiego w Ziębicach – w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej.
§ 13. Dotacja celowa udzielona z budżetu Gminy Ziębice, wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem
lub pobrana niezależnie lub w wysokości nadmiernej, podlega zwrotowi do budżetu Gminy Ziębice wraz
z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia
okoliczności, o których mowa powyżej – art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
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Załącznik nr 2 do uchwały nr 342/VIII/2021
Rady Miejskiej w Ziębicach
z dnia 28 października 2021 r.

Wzór wniosku o przyznanie z budżetu Gminy Ziębice w 2021 roku dotacji celowej
dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych
1. Dane dotyczące wnioskodawcy:
1) nazwa spółki: ……………
2) adres: ……………
3) data i numer wpisu do systemu informacyjnego gospodarowania wodami ……………
4) NIP……………
5) REGON ……………
6) nazwa i nr rachunku bankowego ……………
7) osoby upoważnione do podpisywania dokumentów związanych z udzielaniem dotacji i jej rozliczaniem
w imieniu spółki wodnej: ……………
8) dane osoby uprawnionej do kontaktu (imię i nazwisko, telefon kontaktowy, e-mail) ……………
2. Informacja o działalności spółki wodnej:
1) długość melioracyjnych rowów szczegółowych objętych działalnością spółki

………….…

2) powierzchnia gruntów rolnych objętych działalnością spółki

……….……

− w tym powierzchnia gruntów zmeliorowanych

…………..…

3) wysokość uchwalonej składki członkowskiej na 2021 rok

…………..…

4) planowany przychód ze składek członkowskich w 2021 roku (bez zaległości z lat ubiegłych) .……….…..
5) osiągnięty przychód ze składek członkowskich w 2020 roku (bez zaległości z lat ubiegłych) ……….……
6) ściągalność składek członkowskich za rok 2020

………….…

7) wartość robót konserwacyjnych wykonanych na urządzeniach melioracji wodnych w 2020 roku ……………
3. Opis projektu (proponowanych do realizacji robót)
…………….……
1) miejsce realizacji projektu (nr działek i obręb):
…………………
2) zakres rzeczowy projektu – rozmiar: długość rowów (mb), wyloty drenarskie (szt.), przepusty (szt. lub mb),
itp.:
…………..….…
3) zakres finansowy – wysokość wnioskowanej dotacji celowej z budżetu Gminy Ziębice:
…………………
4. Do wniosku dołączane są następujące dokumenty:
1) plan rzeczowo-finansowy zadania na 2021 rok;
2) potwierdzona za zgodność z oryginałem uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki Wodnej w sprawie
zatwierdzenia sprawozdań z wykonania zadań rzeczowo-finansowych i budżetu za rok 2020;
3) potwierdzona za zgodność z oryginałem uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki Wodnej w sprawie
zatwierdzenia planu robót i budżetu na rok 2021;
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4) upoważnienie/pełnomocnictwo Zarządu spółki wodnej udzielone kierownikowi /dyrektorowi Związku
Spółek Wodnych do występowania w imieniu spółki przed organami administracji samorządowej itp. (jeżeli
zostało udzielone);
5. Wnioskodawca po zrealizowaniu zadania przedłoży wniosek o płatność dotacji zgodnie ze wzorem
udostępnionym przez Gminę Ziębice wraz z:
1) protokołem odbioru,
2) sprawozdaniem z wykonania planu rzeczowo-finansowego,
3) oświadczeniem o zrealizowaniu zadania zgodnie z przepisami prawa, umową o udzielenie pomocy
finansowej oraz dokumentacją złożoną celem jej rozliczenia, podpisanym przez Wnioskodawcę.
...............................................
data

........................................................
pieczęć i podpis wnioskodawcy/osoby
reprezentującej wnioskodawcę
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