
UCHWAŁA NR XXIX/174/17
RADY GMINY STARY LUBOTYŃ

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji 
i sposobu jej rozliczania z budżetu Gminy Stary Lubotyń dla spółek wodnych na bieżące 

utrzymanie wód i urządzeń wodnych.

Na podstawie art. 18 ust. ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) oraz na podstawie art. 443 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo 
wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa zasady udzielania dotacji celowych, tryb postępowania w sprawie udzielenia 
dotacji i sposobu jej rozliczania z budżetu Gminy Stary Lubotyń dla spółek wodnych na działalność, 
o której mowa w art. 441 ust. 3 pkt. 3-5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 1566). 

§ 2. 1. Spółki wodne mogą otrzymać dotacje z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód 
i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenach gminy Stary 
Lubotyń w wysokości nie większej niż suma zebranych składek w roku poprzedzającym rok, 
w którym składany będzie wniosek o dotację.

2. Warunkiem koniecznym do uzyskania dotacji jest co najmniej 50% ściągalność składek 
członkowskich w roku poprzedzającym rok składania wniosku o dotację.

3. Kwota dotacji na dany rok budżetowy dla poszczególnych spółek wodnych określona zostanie 
każdorazowo w uchwale budżetowej.

4. Łączna kwota dotacji dla wszystkich spółek wodnych działających na terenie Gminy Stary 
Lubotyń nie może przekroczyć kwoty 10.000,00 zł w roku budżetowym.

§ 3. 1. Spółka wodna ubiegająca się o przyznanie dotacji, o których mowa w § 2 ust. 1, składa 
pisemny wniosek do Wójta Gminy Stary Lubotyń w terminie do dnia 30 września roku 
poprzedzającego rok, w którym ma być udzielona dotacja.

2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4. 1. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych lub innych wad wniosku spółka wodna 

jest wzywana przez Wójta Gminy Stary Lubotyń do ich usunięcia lub do uzupełnienia wniosku 
w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

2. W przypadku niezłożenia uzupełnień i wyjaśnień w terminie określonym w wezwaniu, o którym 
mowa w ust. 1,wniosek zostaje pozostawiony bez rozpatrzenia.

§ 5. 1. Wójt Gminy Stary Lubotyń dokonuje oceny złożonych wniosków wg. następujących 
kryteriów:
1) ściągalności uchwalonych przez spółkę wodna składek,
2) długości otrzymywanych urządzeń wodnych (rowów).

2. Wójt Gminy Stary Lubotyń w terminie 14 dni od uchwalenia uchwały budżetowej zawiadamia 
pisemnie spółkę wodną o sposobie załatwienia wniosku, w przypadku przyznania dotacji przez Radę 
Gminy wzywając ją jednocześnie do zawarcia stosownej umowy.

§ 6. 1. Warunkiem udzielenia przez Gminę Stary Lubotyń dotacji, o których mowa w § 2 ust. 1, 
jest zawarcie przez Gminę pisemnej umowy ze spółką wodną reprezentowaną przez osobę 
uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu spółki.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna określać w szczególności:
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1) opis zadania, na jaki dotacja została przyznana i ostateczny termin wykonania zadania,
2) wysokość udzielonej dotacji,
3) termin przekazania dotacji,
4) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż 15 grudnia danego roku budżetowego, tryb kontroli 

sposobu wykorzystania dotacji,
5) termin i sposób rozliczenia dotacji,
6) termin zwrotu niewykorzystanej dotacji.

§ 7. 1. Spółka wodna, z którą zawarto umowę o udzielenie dotacji, o której mowa w § 6 ust.1, 
zobowiązana jest w terminie 30 dni od zakończenia zadania, nie później niż do dnia 15 grudnia 
danego roku do złożenia Wójtowi Gminy Stary Lubotyń sprawozdania rzeczowo-finansowego 
z realizacji zadania oraz kserokopii dokumentów, faktur i rachunków potwierdzających poniesione 
koszty.

2. Rozliczenie dotacji na realizacje zadania powinno nastąpić nie później niż do 31 grudnia danego 
roku budżetowego.

3. Dotacja udzielona spółce wodnej z budżetu Gminy Stary Lubotyń w części niewykorzystanej do 
końca roku budżetowego podlega zwrotowi do budżetu Gminy w terminie do 31 stycznia roku 
następnego.

4. W przypadku, gdy termin wykorzystania dotacji jest krótszy niż rok budżetowy, 
niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi w terminie 30 dni po upływie terminu wykorzystania 
dotacji.

5. Wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 8. Traci moc uchwała Nr XIX/108/12 Rady Gminy Stary Lubotyń z 23 sierpnia 2012 r. 

w sprawie zasad udzielania dotacji celowych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji 
i sposobu jej rozliczania z budżetu Gminy Stary Lubotyń dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie 
wód i urządzeń wodnych.

§ 9. Wnioski złożone do dnia 30 września 2017 r. na podstawie uchwały, o której mowa w § 8 
utrzymują swoją ważność.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Lubotyń.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady 
Gminy

Jan Janusz Podbielski
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Wniosek  

o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie działań związanych z bieżącym 
utrzymaniem wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Stary Lubotyń 

I. Dane wnioskodawcy: 

1. Nazwa wnioskodawcy: 
 
...................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 

 
2.  Adres wnioskodawcy: 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 

 
3.  Nr rachunku bankowego: 
 
....................................................................................................................................................... 

 
4.  Dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy: 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
II. Działalność spółki wodnej: 

 
1)  powierzchnia gruntów objęta działalnością spółki wodnej:      .................. ha, 

 
2)  długość rowów objęta działalnością spółki wodnej:                 .................. km, 

 
3)  ściągalność składek członkowskich na 31 grudnia 20..... r       ................... %. 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/174/17

Rady Gminy Stary Lubotyń

z dnia 28 grudnia 2017 r.
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III. Opis planowanego przedsięwzięcia do realizacji z wnioskowanej dotacji: 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
IV. Termin realizacji planowanego przedsięwzięcia: ................................................ 

 
V.  Całkowity koszt planowanego przedsięwzięcia: ...................................................... 
 
 
VI.  Źródło finansowania przedsięwzięcia: 
 
1) środki własne:                          ............................................................................... 
 
2) wnioskowana kwota dotacji:   ............................................................................... 
 
3) Inne środki (jakie):                   ............................................................................. 
 
VII. Wysokość wnioskowanej kwoty : .............................................................................. 
 
 
 
                                                                            ......................................................................... 
                                                                                      (podpisy osób uprawnionych) 
 
..................................., dnia ....................... 
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Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia 

I. Dane podmiotu realizującego dotacje: 
1. Nazwa: 
……………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………. 
 
2. Adres: 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………… 
 

II. Wielkość rozliczanej dotacji: 
 
1. Rozliczana kwota dotacji: …………………………………… 
2. Słownie: ………………………………………………………………………… 
 

III. Opis zrealizowanego zadania z uzyskanej dotacji: 
1. Zakres przedmiotowy zrealizowanego zadania: 
 
………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………. 
 
2. Osiągnięte rezultaty realizacji zadania: 
 
………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………. 
 
3. Termin i miejsce realizacji zadania: 
 
………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………. 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/174/17

Rady Gminy Stary Lubotyń

z dnia 28 grudnia 2017 r.
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4. Harmonogram realizacji zadania: 
 

Okres realizacji Rodzaj podejmowanych działań 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

IV. Kalkulacja poniesionych kosztów realizacji zadania oraz wskazanie źródeł 
finansowania zadania: 

1. Zestawienie dokumentów, wraz z ich kopiami, potwierdzających poniesienie 
wydatków związanych z realizacją zadań sfinansowanych z dotacji: 

Nr 
dokumentu 

Data 
wystawienia 
dokumentu 

Rodzaj 
wydatku 

Kwota 
wydatku 

w tym 
sfinansowany z 
dotacji 

sfinansowany 
ze środków 
własnych 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
Razem: 

   

2. Zestawienie źródeł finansowania zadania 

Źródła finasowania 
zadania 

Łączna wartość 
poniesionych wydatków 

Udział poszczególnych 
źródeł finasowania w 
łącznej wartości zadania w 
% 

Dotacja z budżetu Gminy 
 

  

Środki własne 
 

  

Inne  
 

  

Razem 
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V. Dodatkowe uwagi: 

 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 

VI. Podpisy upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy: 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………… 

(podpisy) 

 

……………………………., dnia ………………… 

 

 

Załączniki: 

1. uwierzytelnione kserokopie dokumentów potwierdzających wykorzystanie dotacji 
2. uwierzytelnione kserokopie protokołu odbioru robót, jeżeli ze względu na rodzaj 

wykonywanych zadań wymagane było sporządzenie protokołu. 
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