UCHWAŁA NR XXIV/131/2012
RADY GMINY WADOWICE GÓRNE
z dnia 29 października 2012 r.
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Wadowice Górne dla spółek wodnych
na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji .
Na podstawie art. 164 ust. 5a, ust. 5b, ust. 5c i ust. 5d ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U.
z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) oraz art. 403 ust. 2,4 pkt.c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) - Rada Gminy Wadowice Górne uchwala, co
następuje:
§ 1. Ustala się zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Wadowice Górne dla spółek wodnych,
znajdujących się na terenie Gminy Wadowice Górne na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na
finansowanie lub dofinansowanie inwestycji.
§ 2. 1. Środki finansowe na udzielenie dotacji spółkom wodnym pochodzić będą z budżetu Gminy Wadowice
Górne.
2. Łączną kwotę dotacji dla spółek wodnych na dany rok budżetowy ustala Rada Gminy Wadowice Górne
w uchwale budżetowej.
3. Postępowania o udzielenie dotacji dla spółek wodnych oraz podziału dotacji dla poszczególnych spółek
uczestniczących w postępowaniu przeprowadza Wójt Gminy Wadowice Górne, określając jej wysokość przy
uwzględnieniu § 3.
4. Zapewnia się jawność postępowania w sprawie przyznania dotacji dla spółek wodnych poprzez publikację
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wadowice Górne zestawienia wniosków o przyznanie dotacji,
zarządzeń Wójta Gminy przyznających dotację poszczególnym spółkom oraz sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Wadowice Górne, w którym imiennie wyszczególnia się podmioty, które uzyskały dotacje oraz
wysokość tej dotacji.
5. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej udzielona będzie na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych
oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, w szczególności na:
1) konserwację i renowację rowów melioracyjnych wraz z budowlami,
2) konserwację i renowację drenowania wraz z budowlami,
3) konserwację i renowację rurociągów związanych funkcjonalnie z urządzeniami wymienionymi w pkt. 1) i 2).
6. Dotacje na realizację zadań określonych w ust. 5, przyznawane są na wniosek złożony przez spółkę wodną.
§ 3. 1. Wysokość dotacji dla spółek wodnych na roboty finansowane ze składek członkowskich może być
przyznana:
1) do 75 % kosztów zadania w przypadku, gdy spółka wodna w roku poprzedzającym rok budżetowy
udokumentuje ściągalność składek członkowskich powyżej 75 % wartości uchwalonej w budżecie,
2) do 50 % kosztów zadania w przypadku, gdy spółka wodna w roku poprzedzającym rok budżetowy
udokumentuje ściągalność składek członkowskich w przedziale 50 % - 75 % wartości uchwalonej w budżecie.
3) dotacja dla spółek wodnych działających krócej niż rok może być przyznana do wysokości nie przekraczającej
50% kosztów zadania.
2. Nabór wniosków ogłaszany będzie corocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Wadowicach Górnych, w terminie do 31 października , z zastrzeżeniem , że nabór wniosków
dotyczących roku 2013 ogłoszony będzie w terminie 14 dni od daty wejścia w życie niniejszej uchwały.
3. W danym roku budżetowym na jedno zadanie może być złożony tylko jeden wniosek.
§ 4. 1. Udzielenie spółce wodnej dotacji celowej następuje na podstawie umowy zawartej przez Wójta Gminy
z tą spółką.
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2. Umowa określa w szczególności wysokość dotacji, cel lub opis zakresu rzeczowego zadania, na którego
realizację są przekazywane środki dotacji oraz termin wykorzystania przez spółkę wodną dotacji, sposób
rozliczenia dotacji, termin zwrotu niewykorzystanych środków.
3. Rozliczenie wykorzystania dotacji oraz sprawozdanie z wykorzystania dotacji spółka wodna przedstawia
Wójtowi Gminy w formie pisemnej w terminie 30 dni od zakończenia zadania, nie później jednak niż do dnia 31
grudnia roku budżetowego. Wzory rozliczenia końcowego oraz sprawozdania z wykorzystania dotacji stanowić
będą załączniki do umowy dotacji.
4. Dotacja udzielona spółce wodnej z budżetu Gminy Wadowice Górne w części niewykorzystanej do końca
roku budżetowego podlega zwrotowi do budżetu Gminy w terminie do 31 stycznia roku następnego.
5. W przypadku, gdy termin wykorzystania dotacji jest krótszy niż rok budżetowy, niewykorzystana część
dotacji podlega zwrotowi w terminie 15 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji.
6. Od kwot dotacji zwróconych po terminach, określonych w ust. 4 i 5 nalicza się odsetki w wysokości
określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po upływie terminu zwrotu.
§ 5. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Wadowice Górne.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Piechota
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