
UCHWALA NR XXXVI/235/18
RADY GMTNY OSTROWEK

z dnia 12 pazdziernika 2018 r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej dla spolek wodnych, trybu post^powania w sprawie
udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczenia

Na podstawie art. 443 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku - Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r..
poz. 1566, 2180; z 2018r. poz.650, 710) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) Rada Gminy Ostrowek
uchwala co nastepuje:

§ 1. Ustala si? zasady udzielania dotacji celowej, tryb postepowania w sprawie udzielania dotacji
i sposob jej rozliczania dla spolek wodnych.

§ 2. 1. Spoiki wodne moga otrzymac dotacj? na utrzymanie wod i urzadzen wodnych znajdujacych si?
na terenie Gminy Ostrowek oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji. Wysokosc dotacji
w przypadku dofinansowania nie moze przekroczyc 80 % wartosci zadania objetego dotacja.

2. Srodki finansowe na udzielenie dotacji, o ktorej mowa w ust. 1, pochodzic b?dq z budzetu Gminy
Ostrowek.

3. Laczna kwota srodkow przeznaczonych na dotacje, o ktorych mowa w ust. 1, jest okreslana
w budzecie Gminy Ostrowek na dany rok.

4. Suma udzielonych dotacji w danym roku budzetowym nie moze przekroczyc wysokosci srodkow
finansowych zabezpieczonych na ten eel w budzecie Gminy Ostrowek.

§ 3. 1. Wqjt Gminy Ostrowek podaje do publicznej wiadomosci informacje o mozliwosci uzyskania
dotacji na zadania, o ktorych mowa w§2 ust. I na dany rok budzetowy , poprzez umieszczenie
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ostrowek oraz przez wywieszenie na tablicy ogloszeri
w Urzedzie Gminy Ostrowek.

2. Dotacj?, o ktorej mowa w § 2 ust. 1, przyznaje si? na pisemny wniosek spotki wodnej, ktorego
wzor stanowi zatacznik Nr 1 do niniejszej uchwaty.

3. Wniosek, o ktorym mowa w ust. 2, nalezy skiadac w Urzedzie Gminy Ostrowek w terminie do dnia
15 pazdziernika na kazdy kolejny rok budzetowy. W trakcie roku budzetowego wnioski mozna skiadac
w terminie umozliwiajacym wykorzystanie dotacji do koiica roku budzetowego.

4. Wniosek, o ktorym mowa w ust. 2, powinien bye podpisany przez osobe badz osoby uprawnione
do skiadania oswiadczen woli w imieniu wnioskodawcy lub przez upowaznionego peinomocnika.

5. Zakres prac okreslonych we wniosku o udzielenie dotacji nie moze obejmowac przedsiewziec
zrealizowanych przed zawarciem umowy dotacji.

6. W przypadku stwierdzenia uchybien formalnych lub innych wad wniosku, Wqjt Gminy Ostrowek
wyznacza termin nie krotszy niz 7 dni, w ktorym wzywa wnioskodawc? do ich usuniecia badz
uzupetnienia wniosku. Wniosek, ktorego uchybienia nie zostaty usuniete lub ktory nie zostal uzupelniony
w wyznaczonym terminie, pozostaje bez rozpatrzenia.

7. Decyzj? o przyznaniu pomocy fmansowej podejmuje Wojt Gminy Ostrowek, maj^c na wzgledzie
wysokosc srodkow przeznaczonych na ten eel w budzecie Gminy Ostrowek oraz ocene mozliwosci
realizacji zadania przez wnioskodawce.

8. Udzielenie spoke wodnej dotacji celowej na realizacje zadania nastepuje na podstawie pisemnej
umowy zawartej pomiedzy Gmin^ Ostrowek i spolk^ wodna.
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§4. l.Udzielenie dotacji spotce wodnej prowadzacej dziatalnosc gospodarcza stanowi pomoc de
minimis w rozumieniu rozporzadzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz.
UE L 352 z 24.12.2013 r.) oraz ustawy z dnia 30 kwietnta 2004 r. o postepowaniu w sprawach
dotyczacych pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362) lub pomoc de minimis w rolnictwie
w rozumieniu rozporzadzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia ISgrudnia 2013 r. w sprawie
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze
rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.) oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postepowaniu
w sprawach dotyczacych pomocy publicznej(Dz.U. z 2018 r. poz. 362).

2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 spoJka wodna ubiegajaca si? o udzielenie dotacji
zobowi^zana jest do zlozenia dodatkowo przy wniosku o udzielenie dotacji:

l)wszystkich zaswiadczeh/oswiadczen o pomocy de minimis oraz zaswiadczeri/oswiadczeri o pomocy
de minimis w rolnictwie i w rybolowstwie, jakie otrzymat w roku, w ktorym ubiega sie o pomoc oraz
w ciagu dwoch poprzedzajacych go lat, albo oswiadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym
okresie;

2) informacji okreslonych w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu
informacji przedstawianych przez podmiot ubiegajacy sie o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53,
poz. 311 ze zm.),w tym formularza stanowiacego zalacznik do tego rozporzadzenia.

3. Udzielenie dotacji spolce wodnej prowadzacej dziatalnosc gospodarczq stanowiacej pomoc
publiczna de minimis w oparciu o przepisy, o ktorych mowa w ust. 1, moze nastapic w terminie do dnia
31 grudnia 2020 roku.

§ 5. 1. Spoika wodna zobowiazana jest do koncowego rozliczenia flnansowego i rzeczowego dotacji
w terminie 14 dni od daty zakoriczenia realizacji zadania.

2. Rozliczenie dotacji nastepuje w formie sprawozdania z realizacji zadania. Wzor sprawozdania
z realizacji zadania stanowi zalacznik Nr 2 do niniejszej uchwary.

3. Do sprawozdania natezy dotaczyc:

1) uwierzytelnione kserokopie dokumentow potwierdzajacych wykorzystanie dotacji, w tym faktury za
wykonane prace;

2) uwierzytelnione kserokopie protokolu odbioru robot, jezeli ze wzgledu na rodzaj wykonanych zadari
wymagane byto sporzqdzenie protokolu.

§6. I . W celu zapewnienia jawnosci udzielania i rozliczania dotacji, rozliczenie z wykorzystania
udzielonych spotkom wodnym dotacji celowych Wojt Gminy Ostrowek podaje do publicznej wiadomosci
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budzetu Gminy za dany rok budzetowy w tbrmie ogloszenia na
tablicy ogloszen w Urzedzie Gminy Ostrowek oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 7. Wykonanie uchwaly povvierza si$ Wojtowi Gminy Ostrowek.
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§ 8. Uchwata wchodzi w zycie po upfywie 14dn i od dnia ogtoszenia w Dzienniku Urz^dowym
Wojewodztwa Lodzkiego.

Przewodmczacy Rady
Gmin>/iZ)str6wek

Andr/ei AVojcwoda
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Zatacznik Nr I do Uchwary Nr XXXVI/235/18

Rady Gminy Ostrowek

z dnla 12 pazdziernika 2018 r.

WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY FINANSOWEJ W FORMIE DOTACJT

Dane dotyczace wnioskodawcy:

1. Nazwa wnioskodawcy:

2. Siedziba (adres) wnioskodawcy:

3. Nr decyzji o zatwierdzeniu statutu wraz ze zmianami:

wydanej przez:

4. Data i numer wpisu do katastru wodnego:

5. Nr rachunku bankowego:

6. Osoby upowaznione do skiadania oswiadczeri woli w imieniu wnioskodawcy:

(nazwiska, imiona miejsce zamieszkania, nr dowodu osobistego)

7. Zakres i teren dziatania wnioskodawcy wynikajacy ze statutu oraz katastru wodnego

8. Gel zadania

9. Termin realizacji zadania

10. Miejsce realizacji zadania oraz szczegoiowy opis:

1 1. Przewidywany koszt realizacji zadania

Przewidywany koszt realizacji zadania zgodnie z kosztorysem:

12. Zrodta finansowania zadania:

1) wkJad wlasny wnioskodawcy:

2) dotacja z budzetu Gminy Ostrowek (w zt):
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3) inne zrodfa (wymienic jakie?):

RAZEM

Zataczniki:

1. Potwierdzona za zgodnosc z oryginatem kopia statutu i decyzji o zatwierdzaniu statutu wraz
ze zmianami oraz dokument potwierdzajacy wpis do katastru wodnego.

2. Dokument wskazujacy osoby uprawnione do sktadnia oswiadczen woli w imieniu wnioskodawcy
tj

3. Oswiadczcnie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu dziaJalnosci gospodarczej

4. Kosztorys okrcslajacy szczegoktwy zakres rzeczowy i finansowy robot.

5. Informacja na temat aktualnego stanu flnansow wnioskodawcy, w tym naleznosci i zobowi^zan (na
dzicn skladania wniosku).

6. Zaswiadczcnia/oswiadczcnia o pomocy de minimis oraz zaswiadczenia/oswiadczenia
o pomocy de minimis w rolnictwie i w ryboJowstwie, jakie otrzymal wnioskodawca w roku.
w ktorym ubiega sie o pomoc oraz w ci^gu dwoch poprzedzaj^cych go lat, albo oswiadczen ia
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (dotyczy spoJek wodnych prowadzacych dzialalnosc
gospodarcza).

7. Wypdniony tbrmularz stanowiacy zatacznik do rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 29 marca
2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiol ubiegaj^cy sie o pomoc
de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311ze zm.) - dotyczy spotek wodnych prowadzacych dzialalnosc
gospodarczq

Ostrowek, dnia

(podpis i pieczec wnioskodawcy)

Ocena wniosku i decyzja w sprawie przyznania dotacji (wypemia organ pr/yznajacy dotacje)

y Rady
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Zalacznik Nr 2 do Uchwaty Nr XXXVI/235/l 8

Rady Gminy Ostrowek

z dnia 12 pazdziernika 2018 r.

(piecz^c spolki wodnej)

SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA UDZIELONE.I DOTACJI
PRZEZ GMINE OSTROWEK

dla

reprezentowanej przez:

na podstawie umowy zawartej w dniu .

1. Opis realizowanego zadania

2. Data rozpoczecia robot

3. Data zakohczenia i odbioru robot zgodnie z protokolem odbioru

4. Osiagniety eel

5. Wartosc calkowlta zrealizowanego zadania

6. Kwota przyznanej dotacji

7. Kwota wkladu wlasnego spolki wodnej

8. Kwota wykorzystanej dotacji

9. Kwota niewykorzystanej dotacji

10. Inne zrodla finansowania
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Zataczniki:

1) uwierzytelnione kserokopie dokumentow potwierdzajacych wykorzystanie dotacji, w tym faktury za
wykonane prace;

2) uwierzytelnione kserokopie protokolu odbioru robot, jezeli ze wzgledu na rodzaj wykonanycll zadati
wymagane byfo sporzadzenie protokolu.

(miejscowosc, data)

Podpisy:

1. Osob uprawnionych do skiadania oswiadczen woli w imieniu Spolki Wodnej

2. Osoby odpowiedzialnej za prowadzenie spraw finansowych Spotki Wodnej

Rady
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