
UCHWAŁA NR VII/64/2015
RADY MIEJSKIEJ W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ

z dnia 18 czerwca 2015 roku

w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska, 
trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 594 j. t. z póź. zm.), oraz art. 164 ust. 5a i ust. 5c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 469 j.t.) Rada Miejska w Kalwarii Zebrzydowskiej uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady udzielania dotacji celowych oraz tryb postępowania w sprawie udzielania i sposób jej 
rozliczania z budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska dla spółek wodnych.

§ 2. 1. Spółka wodna działająca na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska może otrzymać z budżetu 
Gminy Kalwaria Zebrzydowska pomoc finansową w formie dotacji celowej, z przeznaczeniem na bieżące 
utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na dofinansowanie inwestycji.

2. Kwota dotacji dla spółek wodnych ustalana będzie każdorazowo na dany rok budżetowy w uchwale 
budżetowej. W razie potrzeby w uchwale tej mogą być dokonywane zmiany.

3. Suma udzielonej dotacji w danym roku budżetowym nie może przekroczyć wielkości środków 
zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

§ 3. 1. Dotacji udziela się na pisemny wniosek spółki wodnej.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 winien zawierać:

- Pełną nazwę wnioskodawcy,

- Adres wnioskodawcy,

- Szczegółowy opis zadania, na które ma być udzielona dotacja, w tym termin jego realizacji;

- Wnioskowaną kwotę dotacji,

- Numer rachunku bankowego wnioskodawcy,

- Kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania

- Podpis osoby (osób) uprawnionych do reprezentowania spółki wodnej.

3. Do wniosku należy dołączyć:

- Aktualny dokument rejestrowy oraz statut spółki,

- Oświadczenie, że spółka wodna nie działa w celu osiągnięcia zysku.

4. Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej wzywa spółkę wodną do uzupełnienia, w wyznaczonym 
terminie, informacji, które powinny być objęte wnioskiem lub dokumentów, które powinny być załączone do 
wniosku.
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5. Przy rozpatrywaniu wniosku o dotację, uwzględniane będą możliwości finansowe Gminy Kalwaria 
Zebrzydowska oraz potrzeba gospodarcza zadania.

§ 4. 1. Podstawą udzielenia pomocy finansowej, w formie dotacji celowej z budżetu gminy Kalwaria 
Zebrzydowska, jest umowa zawarta między gminą Kalwaria Zebrzydowska, a spółką wodną.

2. Umowa zawarta zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. 
z 2013 r. poz. 885 j.t. z póź. zm.)., powinna zawierać w szczególności:

a) opis zadania, na które udzielono pomocy finansowej;

b) wysokość udzielonej dotacji;

c) termin przekazania dotacji;

d) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż 31 grudnia danego roku budżetowego;

e) tryb kontroli sposobu wykorzystania dotacji;

f) termin i sposób rozliczenia dotacji;

g) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji, nie dłuższy niż terminy zwrotu dotacji określone 
w przepisach ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 j.t. z póź. zm.).

3. Podmiot otrzymujący dotację nie może wykorzystywać otrzymanych środków na inny cel niż określony 
w umowie. W przypadku wykorzystania dotacji na inny cel niż określony w umowie, dotacja podlega w całości 
zwrotowi na konto Gminy Kalwaria Zebrzydowska. W przypadku wykorzystania na realizację tylko części 
przekazanej kwoty dotacji, niewykorzystana jej część podlega zwrotowi na konto gminy Kalwaria 
Zebrzydowska, w terminie ustalonym w umowie.

4. Warunkiem podpisania umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 jest przedstawienie przez spółkę wodną 
sprawozdania finansowego za rok poprzedni.

§ 5. 1. Sprawozdanie ze sposobu wykorzystania dotacji spółka wodna składa w terminie 20 dni od upływu 
umownie określonego terminu jej wykorzystania.

2. W sprawozdaniu, o którym mowa w ust. 1, należy zamieścić: opis zrealizowanego zadania; okres 
realizacji zadania; osiągnięte efekty rzeczowe; kwotę wykorzystanej dotacji wraz z uwierzytelnionymi 
fakturami i rachunkami, które zostały opłacone ze środków dotacji.

§ 6. Rozliczenie z wykorzystania dotacji Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej podaje do publicznej 
wiadomości, w szczególności poprzez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz BIP wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska za dany rok budżetowy.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego.  
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