UCHWAŁA NRxxv/25l2014
RADY Po\ilIATU GRUDZąDZKIEGO
z dnia29 wrześniaZ}l4t"
w sprawie zasad udzielania dotacji celowych spółkom wodnym, trybu postępowania przy udzielaniu dotacji
i sposobu ich rozliczania

Na podstawie art.164 ust.5a-5d i ust.7 ustawy zdnia 18lipca 2001r, Prawo wodne

(Dz,U.zż0l2r,poz.l45,

i 1513, z20l3r. poz.2li165, z2014r. poz.659, 850 i1146), art.12 ust.pkt 11ustawy zdnia 5czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z2013 r. poz. 595 i 645, z2014 r, poz. 379 i 1072) oraz
art.Z2l ust. 1 ustawy zdnia 27 sierpnia 2009 r, o finansach publicznych (Dz. U, zż013 r. poz. 885, 938 i 1646,
z2014 r, poz.379,91l i 1146) Rada Powiatu uchwala, co następuje:
951

§ 1. 1. Ustala się zasady udzielania dotacji celowych spółkom wodnym działających na terenie powiatu
grudziądzkiego oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób ich rozliczania, określony
w zńączniku nr 1 do niniejszej uchwaĘ.
2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej spółce wodnej stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej
§ 2. Wykonanie uchwały

uchwĄ"

powierzasięZuządowi Powiatu.

po
§ 3. Uchwała wchodzi w
Woj ewódźwa Kuj awsko-Pomorskiego.

Ęcie

upĘwie

14

dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym

Przewodniczący Rady

Jerzy Wołosryn
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Zgodnie z art. 164 ust. 5a ustawy z dnia 18 tipca 200t r. prawo
wodne spótki wodnó
mogą korzYstaĆ z PomocY finansowej z budżetów jednostek samorządu
terytorialnego
na bieŻące utrzYmanie wód i uządzeń wodnych oraz na finansowanie
lub dofinansowanie
lnwestycji. pomoc taka może być udzieiona w formie dotacji
celowej. zasady udżielania
dotacji celowej, tryb PostęPowania w sprawie udzielania .dotącji
i sposób jej rozliczania
okreŚlają organY stanowiące jednostek samorząd' t'erytoriatnego
w drodze uchwały.
Udzielenie takaej dotacji następuje na podstawie umowy żawartej
między jednostką
samorządu terytorialnego, a spółką wodną.
22L ust. 1 ustawy z dnia 2z sierpnia
2009 roku o finansach Pub|icznych stanowi, że^rr.
podńicity niezallczane do sektora finansów
PublicznYch i niedziałające W celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu jednostki
samorządu terYtoriatnego dotacje cetowe na cele pubticzne,
związane z realizacją zaoa,ł tej
jednostki, a takŻe na dofinansowanie inwestycji
związanych z realizacj{-tych zadań. Tryb

PostęPowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określonew ustawie
z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działatnościpożytku publicznego i o wolontariacie,
sposób jej
rozliczania oraz sPosób kontroli wykonywania zleconego zadania
określa, w drodze u.r,*.ły
organ stanowiącY jednostki-,samorządu terytorialnego, mając
na uwadze zapewnienie
jawności postępowania o udzielenie dotacji
ijej rozliczenia.
W związku z koniecznoŚcią wsparcia działalnościspółek
wodnych.na terenie powiatu
grudziądzkiego niezbędne jest ok.reślenie'procedury
udzietania i rozliczania dotacji celowych
z budżetu Powiatu Grudziądzkiego.

ZałącznikNr l do Uclrwały Nr XXV/25 /2014
Rady Powiatu Grudziądzkiego

z dnia29 września 2014

r.

ZASADY UDZIELANIA DOTACJI CELOWYCH SPÓŁKOM WODNYM
§ l. Zasady ogólne udzielania dotacji celowych.

|.Z budZetu Powiatu grudziądzkiego może być udzielana pomoc finansowa wpostaci dotacji celowej dla
sPÓłki wodnej na biezące utrrymanie wód i urządzeń wodnych oraz na dofinansowanie inwestycji.
2.

Kwotę Przeznaazoną na dotacje dla spółek wodnych w danym roku kalend arzowym określa uchwała

budzetowa Powiatu Grudziądzkiego.

3. Udzielona Pomoc finansowa nie moze przekroczyć 60% wartościwykonywanychzadań.

4.Zarząd Powiatu Grudziądzkiego podaje do publicznej wiadomości informację omożliwościuzyskania
dotacji celowej zbudżetu powiatu na realizację zad,afi, o których mowa w ust. l, 'ir- owysokościśiodków
PrzeznaczonYch na ich realizację, Poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej or7 w Biuletynie Informacji

Publicznej Starostwa Powiatowego w Grudziądzu.

5.Zadania objęte wsparciem finansowym podlegają kontroli zgodnie zzapisami w umowie. Sposób realizacji
warunków umowy podlega kontroli dotującego w okresie określonym w umowie.
§ 2. Tryb postępowania w sprawie
1

udzielania dotacji celowych spółkom wodnym-

. SPÓłka wodna, ubiegająca się o ptryznanie dotacji składa wniosek,

który zawiera w szczególności:

a) dane dotyczące wnioskodawcy,

b) informacje dotYczące działalnościspółki wodnej w roku bieżącym i poprzedzającym rok ubiegania się o dotację,
c) zakres rzeczow

o

-flnansowy

p

lanowanych robót.

2, Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:
a) kopię wypisu z katastru wodnego,

b) kopię aktualnej uchwały budżetowej spółki,
c) koPię maPy przedstawiającej lokalizację zadania orazprzedmiar robót z określonąwartościązadania.

3. Wnioskodawca jest zobowięany także przedstawić inne dane i dołączyć w formie załącznika dokumenty,
jeŚli charakter realizowunego zadania wymaga ich uzyskania, albo jeśliilh przedłożenie jest niezbędne
do

prawidłowego rozpatrzenia wniosku lub moze mieć wpływ na wysokośćdotacji.

4. Termin ustalonY na składanie wniosków nie moze być krótszy
ogłoszenia, o którym mowa w § 1 pkt 4.

niż 14 dni, licząc od daty

zamieszczenia

S.Zarząd Powiatu Grudziądzkiego ma prawo żądaćuzupełnienia, wwyznaczonym terminie, informacji

zawartych we wniosku.

6. Wniosek, którego uchybienia lub wady nie

rozpoznania.

zostaĘ usunięte w wyznaczonym terminie, pozostawia się bez

7,PrzY rozPatrywaniu wniosku o dotację celową uwzględnia się ocenę mozliwości realizacji przedsięwzięcia
Przez sPÓłkę wodną oraz Przewidywane efekty jego wykonania w celu uzyskania naleĘtegó iunkcjonowania
urządzeh wodnych.

8. Kryteria formalne oceny wniosku:

a) komPletnoŚĆ

wniosku wraz z wymaganą dokumentacją podpisy i oświadczenia osób upowaznionych do

reprezentowania wnioskodawcy,

b) lokalizacja przedsięwzięcia - powiat grudziądzki,
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c) zgodnoŚĆ zadaniaz ustawowym przeznaczeniem dotacji oraz postanowieniami statutu spółki wodnej,
d) udział środków własnych lub pochodz ący ch z innych źródeł,
e) termin realizacji zadanianie dłuzszy

niż do dnia

15 grudnia roku, w którym udzielona jest dotacja.

9. Kryteria merytoryczne:
a) realnośćprzedstawionej kalkulacji

kosźów w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

b) zasięg oddziĘwania efektów zrealizowanego zadania,
c) zgodność z obowiąującymi przepisami i programami,
d) rzetelność przedstawionych informacji,

l0,Ogłoszenia oprzyznarrych dotacjach podawane są do publicznej wiadomości,poptzez umieszczenie
informacji na stronie internetowej orazw Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Grudziądzu.
11.Udzielenie spółce dotacji celowej następuje na podstawie zawartej umowy pomiędzy Zarządem Powiatu
Grudziądzkiego a spółką wodną.
Umowapowinna zawieraó w szczególności:

12.

a) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja zostałaprzyznana i termin jego wykonania,
b) wysokośćudzielonej dotacji i tryb płatności,
c) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższyniż do 15 grudnia danego roku budzetowego,
d) tryb kontroli wykonywania zadania,
e) termin i sposób

rozliczeniadotacji,

f) termin zwrotu niewykorzystanej częścidotacji.
13.

Dotacja przekazana zostanie na rachunek bankowy Wnioskodawcy w ciągu 7 dni od daty podpisania

umowy.

§3, Sposób rozliczania dotacji celowej.
1.

Rozliczenie wykonaniazadania i wykorzystania dotacji następuje na podstawie sprawozdania.

2. Sprawozdanie powinno za,wierać w szczególności:
a) charaktery sĘkę zrealizowanego zadania,

b) dokumenty potwierdzające efekt rzeczory: protokół odbioru, zestawienie
prac określonych w umowie,

kosźów poniesionych na realizację

c) rozliczenie finansowe wraz z zŃączonymi fakturami i rachunkami,
d) niezbędne oświadczenia o treściokreślonej w umowie.
3. Rozliczenie wykonania zadania i wykorzystarria dotacji

przez spółki wodne powinno nastąpić w terminie

30 dni od określonego w umowie terminu wykorzystania dotacji zzastrzeżeniem § 2 pkt 8 lit. e.

4,Zarząd Powiatu Grudziądzkiego ma prawo żądaó uzupełnienia, wwyznaczonym terminie, informacji
jak również przedłożenia dodatkowych dokumentów potwierdzających sposób

zawaftych w sprawozdaniu,
wykorzystania dotacj i,

5. Dotacja wykorzystana niezgodnie zprzeznaczeniem podlega zwrotowi do budzetu powiatu, na zasadach
określonych przepisami ustawy z dnia27 sierpnia}}}9 r, o finansach publicznych.

6,Zwrot niewykorzystanych środków pienięznych powinien nastąpić do dnia 3l grudnia roku, wktórym

dotacja była udzielona.

7. Spółka wodna zobowiąana jest umozliwić przeprowadzenie kontroli prawidłowościrea|izacji dotowanego
zadania. Kontrola może być prowadzona w trakcie realizacji zadania, bądźpo jego wykonaniu, do czasu

zatwierdzeniarozliczeniaudzielonejdotacji.
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8, Spółka wodna zobowięanajest udostępnić na kńde żądanie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego, bądź osoby
Przez niego upowaźnionej, dokumentację finansową organizacyjnąbądź inną niezbędną do wykonania kontroli

prawidłowościwykonani a zadania "

9. ZaVłes kontroli obejmuje sprawdzenie:
a) wykonania zadaniazgodnie z umową

b) prawidłowego udokumentowania zrealizow anego zadanią

c) przeznaczenia i wykorrystania dotacji otrzymanej z budżetapowiatu,

l0. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządzasię protokół,
11. Na podstawie protokołu kontroli, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości,Zarządowi Powiatu, bądż
osobie przezniego upowaznionej, słuzy prawo do:

a) wezwania spółki wodnej do natychmiastowego usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,
b) wstrzymaniaprzekazywania

środków oruzrozwięania umowy ze skutkiem natychmiastowym,

c) żądania zwr otu dotacj i.

12.W ptzypadku stwierdzenia nieprawidłowościwrealizacji rrmowy, Zarząd Powiatu wterminie 14dni od
zakończęnia kontroli informuje kontrolowanego na piśmie o stwierdzonych uchybieniach oraz ptzekazl:je wnioski
i zalecenia zmierzające do ich usunięcia,
13, Kontrolowana spółka wodna w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosków
Powiatu o ich wykonaniu lub o przlczyflach ich niewykonania.

Id: CB8541 5B-649E-492A-9E33-22B6DEDD3

1

16.

Podpisany

i zaleceń zawiadania Zarząd

Strona 3

ZałącznikNr 2 do UchwĄ NrXXYl25lż014
Rady Powiatu Grudziądzkiego

z dniaZ9 września 2014

Pieazątka firmowa spółki

r"

wodnej

miejscowość i data
Zar ząd Powiatu Grudziądzkiego
ul. Małomłyńska 1
86-300 Grudziądz

Wniosek o przyznanie z budżetu Powiatu Grudziądzkiego
dotacji celowej dla spółki wodnej
l. Dane dotyczące wnioskodawcy:
a) nazwa spółki

b) adres siedziby

c) data i numer wpisu w katastrze wodnym

d)

REGON

e) numer rachunku baŃowego

f) osoby upoważnione do składania oświadczeń woli

g) dane osoby uprawnionej do kontaktu (imię i nazwisko, telefon kontaklowy, e-mail)

2. Infotmacja o działalnościspółki wodnej

:

a) długośćrowów melioracyjny ch szcze9ółowych objętych działalnością
spółki

b) powierzchnia gruntów rolnych objęĘch dziaŁalnościąspółki
- w tym

c)

powierzchnia gruntów zmeliorowanych

wysokośćuchwalonej składki członkowskiej w roku bieżącym

km
ha

ha

złlha

d) przychód ze składek członkowskich osiągnięĘ w roku poprzedzającym
e) ściągalnośćskładek członkowskich wg stanu na koniec roku
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poprzedniego

0

wartośćrobót konserwacyjnych wykonanych

melioracji wodnych szczegółowych w roku poprzednim
g) kwota zrealizowanego budżetu spółki zarokpoprzedni

na

%

urządzeniach

zł
zł

h) planowany przychód ze składek członkowskich w roku bieżącym

i)

zł

planowana wartośćrobót na rok bieżący

ń

3. Opis zadania(proponowanych do realizacji robót)
a) §rtuł zadania:

b) miejsce i termin realizacji zadania (numer działeki obręb):

c) zakres rzeczory

d) zakres finansowy

zńania

zńania:

ń

- koszt zadania brutto
-

wysokośćwnioskowanej dotacji celowej

- udział środków własnych

zł

- udział środków zinnychźródeł

zł
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Załączniki do wniosku:
1.

Aktualny odpis dokumentu Ęestrowego spółki wodnej.

2,Potwietdzonazazgodnośó zoryginńem kopia aktualnej uchwały budżetowej spółki.
3. Kopia mapy przedstawiającą lokalizację zadania orazprzedmiar robót z określonąwartościązadania.
Zarząd, Spółki Wodnej

(czyte Ine podpisy os ób upow

łżnionych

do składanią oświadczeń woli)
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