
 

 

UCHWAŁA NR XX/174/16 

RADY GMINY BABIAK 

z dnia 16 grudnia 2016 r. 

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących 

gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 403 ust. 4, ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) Rada Gminy Babiak, uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się zasady i tryb postępowania przy udzielaniu ze środków budżetu Gminy Babiak dotacji 

celowej na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych, które zapewnią zaopatrzenie w wodę pitną 

zgodnie z obowiązującymi przepisami (zwanych dalej inwestycją) dla istniejących budynków mieszkalnych 

i zagrodowych na terenie gminy Babiak. 

2. Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie będzie określona w uchwale budżetowej na dany 

rok budżetowy. 

3. Wysokość dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji ustala się w wysokości 60% wartości zadania 

brutto, jednak nie więcej niż 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100). 

4. Na zasadach określonych w niniejszej uchwale o udzielenie dotacji mogą ubiegać się podmioty określone 

w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska. 

§ 2. 1. Warunkiem otrzymania dotacji celowej na budowę studni wierconej jest: 

1) brak możliwości podłączenia do sieci wodociągowej, gdy przyłączenie do takiej sieci jest ekonomicznie 

nieuzasadnione dla budynków oddanych do użytkowania przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały; 

2) brak dofinansowania inwestycji ze środków publicznych z innych źródeł. 

2. Ze środków budżetu Gminy Babiak finansowane mogą być koszty wykonania odwiertu, zakup oraz 

montaż urządzeń wchodzących w skład systemu studni wierconej wraz z elementami służącymi do podłączenia 

studni do budynków mieszkalnych i zagrodowych. 

3. Dofinansowaniu na zasadach określonych niniejszą uchwałą nie podlegają inwestycje rozpoczęte lub 

zakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały. 

§ 3. Warunki przyznania dofinansowania: 

1) wnioski o udzielenie dofinansowania należy składać w Urzędzie Gminy w Babiaku wg wzoru określonego 

w załączniku nr 1 do uchwały; 

2) o kolejności udzielenia dotacji decyduje kolejność wpływu kompletnych wniosków; 

3) wnioski o udzielenie dofinansowania inwestycji rozpatrywane będą do wyczerpania środków finansowych 

przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym; 
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4) w przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do ich usunięcia bądź 

uzupełnienia wniosku. Wniosek, którego uchybienia formalne nie zostały usunięte lub który nie został 

uzupełniony w wyznaczonym terminie, nie podlega rozpatrzeniu; 

5) po dokonaniu weryfikacji wniosku i uzyskaniu pozytywnej oceny, pomiędzy Wnioskodawcą, a Gminą 

Babiak zawarta zostanie umowa o udzielenie dofinansowania na budowę studni wierconej. 

§ 4. 1. Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie do 30 kwietnia danego roku. 

2. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. 

3. O przyznaniu dofinansowania lub odmowie dofinansowania Wnioskodawca zostanie powiadomiony 

pisemnie. 

§ 5. Po zrealizowaniu inwestycji, nie później jednak niż w terminie do 15 listopada roku budżetowego, 

w którym zawarto umowę o udzielenie dofinansowania, Wnioskodawca składa sprawozdanie z wykonania 

przedsięwzięcia wg wzoru sprawozdania stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 6. Kwotę dotacji celowej niewykorzystaną w terminie, wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem, 

pobraną nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wnioskodawca jest zobowiązany zwrócić odpowiednio do 

dnia 15 grudnia danego roku budżetowego lub w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Babiak. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

(-) Ireneusz Wiśniewski 
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