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UCHWAŁA NR XLV/302/18
RADY GMINY KOŚCIELEC
z dnia 5 czerwca 2018 r.
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym z budżetu Gminy Kościelec, trybu
postępowania w sprawie udzielania 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 2017 r.,
poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 443 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1566 z późn. zm.) Rada Gminy Kościelec uchwala, co następuje:
§ 1. Dotacja celowa określona niniejszą uchwałą może być udzielana spółkom wodnym z terenu Gminy
Kościelec na następujące zadania:
1) naprawa skarp rowów;
2) wykaszanie i wygrabianie porostów ze skarp i dna rowów;
3) odmulanie dna rowów;
4) usuwanie awarii drenarskich;
5) karczowanie lub wycięcie drzew i krzewów ze skarp i dna rowów;
6) czyszczenie i naprawa budowli na rowach;
7) konserwacja urządzeń melioracyjnych.
§ 2. 1. Spółki wodne mogą otrzymać dotację celową w wysokości 70% wartości wykonywanych robót
zdefiniowanych w § 1.
2. W przypadku mniejszej ilości środków w budżecie Gminy Kościelec, zarezerwowanych na ten cel, niż
suma środków wnioskowanych przez spółki wodne spełniające kryteria określone w przedmiotowej uchwale,
wysokość przyznanej dotacji zostanie umniejszona proporcjonalnie do posiadanych w budżecie Gminy
Kościelec środków przeznaczonych na ten cel i wysokości wnioskowanych środków i zaokrąglona do pełnych
złotych polskich.
3. Kryteria, jakie musi spełniać spółka wodna, aby otrzymać dotację, o której mowa w ust. 1:
1) minimalna składka członkowska z hektara zmeliorowanego – 28 zł;
2) wskaźnik ściągalności składek w spółce wodnej w roku poprzedzającym przyznanie dotacji – min. 60 %;
§ 3. 1. Spółki wodne mogą ubiegać się o przyznanie dotacji na dofinansowanie robót, o których mowa w §
1, poprzez złożenie wniosku do Wójta Gminy Kościelec w terminie do 15 września na każdy kolejny rok
budżetowy.
2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Do wniosku należy dołączyć przedmiar lub zestawienie robót wraz z określeniem ich wartości.
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4. Wniosek o którym mowa w ust. 2 winien być podpisany przez osobę uprawnioną do składania
oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej lub przez pełnomocnika.
§ 4. Wójt Gminy Kościelec powiadamia pisemnie spółki wodne o przyznaniu lub odmowie przyznania
dotacji celowej.
§ 5. Warunkiem udzielenia przez Gminę Kościelec dotacji w celu dofinansowania realizowanych robót
określonych w § 1 jest zawarcie pisemnej umowy ze spółką wodną, reprezentowaną przez osobę uprawnioną
do składania oświadczeń woli w imieniu spółki.
§ 6. 1. Rozliczenie wykonania zadania i wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Kościelec następuje na
podstawie:
1) protokółów odbioru robót,
2) faktur za wykonane prace,
3) sprawozdania sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Rozliczenie wykonania zadań i wykorzystania dotacji przez spółki wodne powinno nastąpić najpóźniej
w terminie 30 dni od ich zakończenia, jednakże nie później niż do 30 listopada danego roku budżetowego.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kościelec
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Kościelec
(-) Czesław Świderski
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