
 

 

UCHWAŁA NR LIII/293/2018                                               

RADY MIEJSKIEJ W ZAKLIKOWIE 

z dnia 24 sierpnia 2018 r. 

w sprawie przyjęcia trybu, zasad udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych 

działających na terenie Gminy Zaklików realizujących zadania w zakresie wykonywania, utrzymywania 

oraz eksploatacji urządzeń wodnych, ze środków budżetu Gminy Zaklików. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  

(tj.Dz. U. z 2018 r,poz.994) oraz art. 443 ust. 2, 3, 4, 5, 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne  

(tj.Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ), po uzyskaniu pozytywnych opinii Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz 

Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

Rada  Miejska w Zaklikowie,  uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Przyjmuje się zasady udzielania dotacji celowej, tryb postępowania i sposób rozliczania, określone 

w Regulaminie w sprawie udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Zaklików dla spółek wodnych 

działających na terenie Gminy Zaklików realizujących zadania w zakresie wykonywania, utrzymywania oraz 

eksploatacji urządzeń wodnych, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Zaklików na dofinansowanie działań 

związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz na dofinansowanie inwestycji na terenie 

Gminy Zaklików stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

3. Wzór rozliczenia końcowego z realizacji działań w zakresie wykonywania, utrzymywania oraz 

eksploatacji urządzeń wodnych oraz realizacji inwestycji na terenie Gminy Zaklików stanowi załącznik nr 3 do 

niniejszej uchwały. 

4. Wzór sprawozdania z wykonania prac lub robót, na które  została udzielona dotacja stanowi załącznik  

nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zaklikowa. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XI/56/2011 Rady Miejskiej w Zaklikowie z dnia 21 lipca  2011 r. w sprawie 

zasad udzielania o dotacji celowej dla spółki wodnej działającej na terenie Gminy będącej  podmiotem 

niezaliczonym do sektora finansów publicznych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji celowej 

i sposobu jej rozliczania. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

 

 Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Zaklikowie 
 

 

Mirosław Mach 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia wtorek, 25 września 2018 r.

Poz. 4038
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