
 

 

UCHWAŁA NR III/25/2018 

RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE 

z dnia 7 grudnia 2018 r. 

w sprawie: zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Wolsztyn  

oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania. 

Na podstawie art. 443 ust. 4  ustawy z dnia  20 lipca  2017 r.  Prawo  wodne  (tj. Dz. U.  z 2017 r.  

poz. 1566 ze  zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze. zm.),  Rada  Miejska w Wolsztynie 

uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Spółka  wodna  może  uzyskać  z budżetu  Gminy  Wolsztyn  dotację  celową  na  bieżące 

utrzymanie wód oraz urządzeń wodnych na terenie Gminy Wolsztyn. 

2. W  przypadku  ubiegania  się  o przedmiotową  dotację  przez  spółkę  wodną  prowadzącą działalność  

gospodarczą,  udzielone  dofinansowanie  będzie  stanowić  pomoc  de  minimis w rozumieniu  Rozporządzenia  

Komisji  (UE)  nr  1407/2013  z dnia  18 grudnia  2013r.  w sprawie stosowania  art. 107 i 108  Traktatu  

o funkcjonowaniu  Unii  Europejskiej  do  pomocy de  minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013). 

3. Łączną kwotę dotacji dla spółek wodnych w danym roku kalendarzowym określa uchwała budżetowa 

gminy na dany rok. 

4. Spółki wodne mogą otrzymać dotację w wysokości 50% kosztów realizacji zadania, ale nie więcej niż 

20.000,00 zł. 

§ 2. 1. Przyznanie  dotacji,  o której  mowa  w §  1 ust. 1 następuje  na  podstawie  pisemnego wniosku 

spółki wodnej składanego do Burmistrza Wolsztyna do  dnia  28 lutego  roku,  w którym  wnioskuje się 

o udzielenie dotacji, z zastrzeżeniem, że w 2018 r. wnioski należy składać do 31 grudnia 2018 r. 

2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji wraz z wykazem niezbędnych dokumentów, które należy do niego 

dołączyć, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. W przypadku gdy dotacja stanowi pomoc de minimis wnioskodawca winien dołączyć do wniosku 

dodatkowo: 

1) wszystkie  zaświadczenia  o wysokości  pomocy  de  minimis  oraz  wszystkie  zaświadczenia o pomocy   

de  minimis  w rolnictwie  lub  rybołówstwie,  jakie  otrzymał  w roku  podatkowym, w którym  ubiega  się  

o pomoc  oraz  w dwóch  poprzednich  latach  podatkowych albo oświadczenie  o wysokości  wyżej  

wymienionej  pomocy  w tym  okresie  lub  oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w wyżej 

wymienionym okresie, 

2) inne  niezbędne  informacje,  o których  mowa  w Rozporządzeniu  Rady  Ministrów  z dnia 29 marca  

2010r.  w sprawie  zakresu  informacji  przedstawianych  przez  podmiot  ubiegający się o pomoc  

de minimis (Dz. U. z 2010r., nr 53, poz. 311 ze zm.). 
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§ 3. 1. Udzielenie dotacji następuje na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Gminą Wolsztyn 

a spółką wodną. 

2. Po zakwalifikowaniu wniosku, zawiadamia się spółkę wodną o przyznaniu dotacji oraz o terminie 

i miejscu podpisania umowy. 

§ 4. 1. Spółka  wodna  zobowiązana  jest  do  rozliczenia  dotacji  i przedłożenia  sprawozdania 

z wykorzystania dotacji w terminie do dnia 10 grudnia roku przyznania dotacji, z zastrzeżeniem, że w 2018 r. 

rozliczenie  dotacji  i przedłożenie  sprawozdania z wykorzystania dotacji złożyć należy do 31 grudnia 2018 r. 

2. Wzór sprawozdania z wykorzystania dotacji wraz z wykazem niezbędnych dokumentów, które należy do 

niego dołączyć stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolsztyna. 

§ 6. Przepisy niniejszej uchwały w zakresie udzielania przez Gminę Wolsztyn pomocy de minimis 

obowiązują do dnia 31 grudnia 2020r. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Wolsztynie 

(-) Jarosław Adamczak 
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