
 

 

UCHWAŁA NR VIII/56/19 

RADY GMINY W CZAJKOWIE 

z dnia 12 sierpnia 2019 r. 

w sprawie przyjęcia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu spółkom wodnym dotacji celowej 

z budżetu Gminy Czajków, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., 

poz.506) oraz art. 443 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018r., poz. 2268 ze 

zm.) Rada Gminy w Czajkowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Czajków spółkom wodnym oraz tryb 

postępowania w sprawie udzielania i  rozliczania tychże dotacji. 

§ 2. 1. Spółka wodna działająca na terenie Gminy Czajków może otrzymać z budżetu pomoc finansową 

w formie dotacji celowej, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na 

dofinansowanie inwestycji. 

2. Spółka wodna otrzymuje dotację w wysokości 90 % kosztów realizacji zadania, nie więcej niż 

10 000,00 zł. 

3. Suma udzielonej dotacji w danym roku budżetowym nie może przekroczyć wielkości środków 

zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy Czajków. 

4. Spółka wodna zainteresowana przyznaniem dotacji zobowiązana jest do złożenia pisemnego wniosku 

według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Do wniosku należy dołączyć aktualny 

dokument rejestrowy oraz statut spółki. 

5. W przypadku, gdy dotacja udzielana jest na działalność o charakterze gospodarczym, stanowi ona pomoc 

de minimis i jej udzielenie następuje na zasadach określonych w rozporządzeniu 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 24.12.2013r.), a wnioskodawca winien dołączyć do wniosku 

dodatkowo: 

a) 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, albo oświadczenie o wysokości wyżej wymienionych pomocy w tym 

okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w wyżej wymienionym okresie, 

b) innych niezbędnych informacji, 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.) 

6. Dotacje stanowiące pomoc de minimis mogą być udzielane na podstawie niniejszej uchwały do dnia 

31 grudnia 2020r. 
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7. Wniosek o dotację należy złożyć w terminie do 30 września w roku poprzedzającym rok budżetowy, 

w którym zadanie ma być realizowane. 

8. W przypadku przedsięwzięć realizowanych w 2019r. dotacja przyznana będzie na wniosek złożony 

w terminie do dnia 30 września 2019r. 

9. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Czajków w terminie nie dłuższym niż 30 dni od 

dnia złożenia wniosku, pisemnie zawiadamiając wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku oraz 

wysokości udzielonej dotacji i wyznaczając termin do zawarcia umowy. 

§ 3. Podstawą udzielenia pomocy finansowej, w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Czajków, jest 

umowa zawarta między Gminą Czajków, a spółką wodną, na zasadach określonych przepisami ustawy 

o finansach publicznych. 

§ 4. 1. Spółka wodna zobowiązana jest do rozliczenia dotacji w terminie 14 dni od daty zakończenia 

realizacji zadania, w którym przyznano środki z budżetu gminy.  

2. Rozliczenie następuje w formie sprawozdania, którego wzór określa załącznik nr 2 do niniejszej 

uchwały. 

3. Do sprawozdania należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem faktury, rachunki lub inne 

dowody dokumentujące poniesienie wydatków ze środków dotacji. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czajków. 

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

Województwa  Wielkopolskiego. 

    Przewodniczący Rady Gminy 

    (-) Andrzej Puchała 
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