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UCHWAŁA NR XXXIV/286/17
RADY GMINY ŻYRAKÓW
z dnia 30 maja 2017 r.

w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej
z budżetu Gminy Żyraków udzielanej spółkom wodnym
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.U. 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 164 ust. 5c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r.
poz. 469ze zm.), Rada Gminy Żyraków uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się Regulamin w sprawie udzielania dotacji celowej dla spółek wodnych, trybu postępowania
w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żyraków.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
w Żyrakowie

lic. Maria Bodzioch
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Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/286/17
Rady Gminy Żyraków
z dnia 30 maja 2017 r.
Regulamin
w sprawie udzielania dotacji celowej dla spółek wodnych,
trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania.
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.
§ 1. 1. Regulamin określa zasady, tryb postępowania i sposób rozliczania dotacji celowej udzielonej spółce
wodnej z budżetu Gminy Żyraków na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód
i urządzeń wodnych na terenie Gminy Żyraków.
2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1) wnioskodawcy – należy przez to rozumieć spółkę wodną,
2) spółce wodnej – należy przez to rozumieć formę organizacyjną, o której mowa w dziale VII ustawy
z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015r. poz. 469 z późn. zm.),
3) gminie – należy przez to rozumieć Gminę Żyraków,
4) wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Żyraków,
5) dotacji celowej - należy przez to rozumieć dotacje celowe w rozumieniu art. 127 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r, poz. 1870 z późn.zm.).
Rozdział 2.
Zasady udzielania dotacji i tryb postępowania w sprawie jej udzielania.
§ 2. 1. Spółka wodna może uzyskać z budżetu Gminy Żyraków pomoc finansową w postaci dotacji celowej
na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy
Żyraków, w tym na działania stanowiące konserwację i utrzymywanie rowów melioracji szczegółowej, które
leżą w zakresie działalności spółki wodnej.
2. Dotacja celowa może być przyznana do wysokości 60% kosztów zadania pod warunkiem, iż
wnioskodawca posiada środki własne na pokrycie pozostałych jego kosztów.
3. Łączna kwota środków przeznaczonych na pomoc finansową, o której mowa w ust 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. Wnioski o udzielenie dotacji składa się Wójtowi Gminy Żyraków w terminie do dnia 30 września roku
poprzedzającego rok przyznania dotacji. Wniosek na rok 2017 należy złożyć w terminie 30 dni od dnia wejścia
w życie niniejszej uchwały.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 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) wysokość (kwotę) wnioskowanej dotacji
g) szczegółowy opis zadania,
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h) termin i miejsce realizacji zadania,
i) harmonogram realizacji zadania,
j) kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz wskazanie źródeł finansowania zadania,
k) podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy.
4. Do wniosku należy dołączyć:
a) aktualny dokument rejestrowy oraz statut wnioskodawcy,
b) oświadczenie, że spółka ma zabezpieczone środki finansowe na pokrycie udziału własnego.
5. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
6. Wnioski podlegają ocenie pod względem formalnym i merytorycznym przez Wójta Gminy Żyraków.
7. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych, Wójt Gminy Żyraków wzywa Wnioskodawcę do
uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania.
8. Wniosek, którego braki lub wady nie zostały usunięte we wskazanym terminie pozostaje bez
rozpatrzenia.
§ 4. 1. Decyzję o przyznaniu dotacji celowej podejmuje Wójt Gminy Żyraków.
2. Wójt Gminy zawiadamia spółkę wodną o wynikach oceny wniosku i podjętym rozstrzygnięciu,
w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia uchwalenia budżetu Gminy Żyraków na rok przyznania dotacji.
3. Warunkiem udzielenia dotacji jest zawarcie pisemnej umowy pomiędzy spółką wodną a Gminą Żyraków
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) przebieg realizacji zadania,
h) zestawienie poniesionych kosztów realizacji zadania oraz wskazanie źródeł finansowania,
i) podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy.
4. Do sprawozdań należy dołączyć:
1) faktury lub rachunki wraz z potwierdzeniem wpłaty
2) potwierdzenie za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających wykorzystanie dotacji
wraz z dokumentacją fotograficzną określającą stan urządzeń melioracji szczegółowych przed i po
realizacji zadania,
3) potwierdzenie za zgodność z oryginałem kserokopie protokołu odbioru robót z udziałem przedstawiciela
Urzędu Gminy Żyraków.
5. Wzór sprawozdania z realizacji dotowanego zadania stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu
§ 6. Dotacja celowa udzielana z budżetu Gminy Żyraków:
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1) wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem,
2) pobrana w nienależnie lub nadmiernej wysokości,
3) niewykorzystana w całości lub w części
- podlega zwrotowi do budżetu Gminy Żyraków na zasadach określonych przepisami ustawy o finansach
publicznych.

Przewodnicząca Rady Gminy
w Żyrakowie

lic. Maria Bodzioch
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UZASADNIENIE

Utrzymanie melioracji wodnych szczegółowych należy do właścicieli gruntów, którzy w tym
celu zrzeszeni są w spółkach wodnych. Spółki są formami organizacyjnymi utrzymującymi
urządzenia melioracji szczegółowych i nie działają w celu osiągnięcia zysku. Spółki wodne, prowadzą
prace z zakresu właściwej gospodarki wodnej i zabezpieczają nieruchomości rolne od występowania
suszy i powodzi. Potrzeby związane z utrzymaniem w sprawności systemów melioracyjnych z roku na
rok stają się coraz bardziej pilne i wymagają coraz większych nakładów finansowych. Właściciele
gruntów nie są wstanie sprostać kosztom właściwego utrzymania urządzeń melioracji szczegółowych,
zwłaszcza, że w ostatnich latach występowały częste obfite opady deszczu w wyniku których,
dochodziło do lokalnych podtopień budynków mieszkalnych i posesji w sąsiedztwie rowów . Zasadne
jest podjęcie niniejszej uchwały, ponieważ konieczne jest dofinansowanie przeprowadzania prac
związanych z utrzymaniem urządzeń wodnych i odtworzeniem sprawności systemów melioracyjnych
w celu poprawy ochrony przeciwpowodziowej, na które spółki nie posiadają koniecznych środków
finansowych. Art. 164 ust. 5a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015r. poz. 469 z
póź.zm.) wskazuje, iż spółki wodne mogą korzystać z pomocy finansowej z budżetów jednostek
samorządu terytorialnego na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie
lub dofinansowanie inwestycji. Tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej
rozliczania określa organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

