
UCHWAŁA NR XXX/180/18
RADY GMINY STARY LUBOTYŃ

z dnia 22 lutego 2018 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 oraz na dofinansowanie inwestycji na terenie Gminy Stary 
Lubotyń.

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 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 443 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. 
Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z póżn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Spółki wodne, które nie osiągają zysku jak i spółki wodne, które wypracowują zysk pod 
warunkiem, że przeznaczą osiągnięty zysk na działalność statutową, mogą otrzymać z budżetu Gminy 
Stary Lubotyń pomoc finansową w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie 
wód i urządzeń wodnych oraz na dofinansowanie inwestycji na terenie Gminy Stary Lubotyń.

2. W przypadku ubiegania się o przedmiotową dotację przez spółkę wodną prowadzącą 
działalność gospodarczą:
1) udzielone dofinansowanie będzie stanowić pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia 

Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 352 z dnia 24 grudnia 
2013 r.),

2) będzie stanowić pomoc de minimis w rolnictwie w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 
1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu 
o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. U. UE seria L nr 352/9).
3. Wartość udzielonej pomocy de minimis podlega sumowaniu, niezależnie od organu, który 

pomocy udzielił.
4. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą może uzyskać pomoc, o której mowa 

w ust. 2, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis, otrzymanej 
przez ten podmiot w okresie bieżącego roku oraz dwóch poprzednich lat kalendarzowych 
nie przekracza kwoty 200.000 euro.

5. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą nie może uzyskać pomocy, jeżeli otrzymał 
pomoc inną niż pomoc de minimis, w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do 
objęcia pomocą, a łączna wartość pomocy spowodowałaby przekroczenie pułapu dopuszczalnej 
pomocy.

6. 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 i pomocy de minimis w 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 otrzymanej w tym okresie, lub 
oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w wyżej wymienionym okresie,

2) inne niezbędne informacje, które przekazywane są na „Formularzu informacji przedstawianych 
przy ubieganiu się o pomoc de minimis”, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot 
ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.).
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7. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie jest zobowiązany do przedstawienia 
podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:
1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał w roku, w którym 

ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych, albo oświadczenia 
o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia 
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

2)  wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym 
ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy 
de minimis w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej 
pomocy w tym okresie, 

3) inne niezbędne informacje, które przekazywane są na „Formularzu informacji” przedstawianych 
przez wnioskodawcę, stanowiących załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
11 czerwca 2010r. w sprawie zakresu informacji składanych przez podmioty ubiegając się 
o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810).
§ 2. 1. Spółki wodne mogą otrzymać dotacje z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód 

i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji służących wyłącznie 
utrzymaniu wód i urządzeń wodnych w trybie i na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

2. Dotacja udzielana jest spółce wodnej w wysokości do 10% wydatków na realizowane przez nią 
przedsięwzięcie, nie więcej jednak niż 10.000,00 zł.

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. Postępowanie w sprawie udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację 
zadań, o których mowa w § 1 ust. 1, oparte jest na zasadach jawności, uczciwej konkurencji i równego 
traktowania spółek wodnych, a udzielanie dotacji następuje na podstawie pisemnej umowy zawartej 
przez gminę ze spółką wodną. 

§ 4. 1. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na realizację zadań, o których mowa w §1 
ust. 1, udzielana jest na wniosek składany przez spółkę wodną do Wójta Gminy Stary Lubotyń.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1 składa się w terminie do dnia 30 września roku 
poprzedzającego rok budżetowy, w którym przedsięwzięcie będzie realizowane. Wnioski złożone po 
terminie nie będą rozpatrzone.

3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 5. 1. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych wniosku, Wójt Gminy Stary Lubotyń 

wzywa wnioskodawcę do usunięcia uchybień lub do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni.
2. W przypadku nieusunięcia uchybień lub nieuzupełnienia złożonego wniosku, w zakresie 

wskazanym przez Wójta Gminy Stary Lubotyń, w terminie, o którym mowa w ust. 1, wniosek 
pozostawia się bez rozpatrzenia.

§ 6. Wójt Gminy Stary Lubotyń dokonuje oceny złożonych wniosków według następujących 
kryteriów: 
1) długości utrzymywanych przez spółkę urządzeń melioracji wodnych szczegółowych (np. rowów, 

drenowania, rurociągów o średnicy poniżej 0,6 m i innych),
2) oceny możliwości realizacji zadania przez wnioskodawcę.

§ 7. 1. Podstawą udzielenia pomocy finansowej, w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Stary 
Lubotyń, na realizację zadań, o których mowa w § 1 ust. 1, jest:
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1) zaplanowanie wydatku w budżecie gminy,
2) zawarcie umowy pomiędzy Gminą Stary Lubotyń, a spółka wodną na zasadach określonych 

przepisami ustawy o finansach publicznych.
§ 8. Zasady i tryb zwrotu niewykorzystanych w terminie dotacji, zwrotu dotacji wykorzystanych 

niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości określa 
art. 251 i 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r., 
poz. 2077). 

§ 9. 1. Spółka wodna, która otrzymała pomoc finansową w postaci dotacji celowej na realizację 
zadań, o których mowa w § 1 ust. 1, zobowiązana jest do złożenia Wójtowi Gminy Stary Lubotyń 
rozliczenia z wykorzystania dotacji w terminie do 30 dni od upływu umownie określonego terminu jej 
wykorzystania.

2. Do rozliczenia, o którym mowa w ust. 1, dołącza się następujące dokumenty:
1) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię protokołu odbioru robót,
2) sprawozdanie sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały,
3) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur oraz innych dokumentów finansowych 

potwierdzających poniesione koszty.
3. Wójt Gminy Stary Lubotyń ma prawo żądać uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, informacji 

zawartych w rozliczeniu.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Lubotyń.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 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. 

 

III. Opis planowanego przedsięwzięcia do realizacji z wnioskowanej dotacji: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/180/18

Rady Gminy Stary Lubotyń

z dnia 22 lutego 2018 r.
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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 XXX/180/18

Rady Gminy Stary Lubotyń

z dnia 22 lutego 2018 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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