
UCHWAŁA NR .................... 
RADY GMINY GORZYCE 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Gorzyce, trybu 
postępowania w sprawach udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 19190 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 443 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, uchwala się co następuje: 

§ 1. 1.     Określa się zasady udzielania dotacji celowej spółkom wodnym z budżetu Gminy Gorzyce, tryb 
postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania. 

2. Zasady udzielania dotacji celowej spółkom wodnym z budżetu Gminy Gorzyce, tryb postępowania 
w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania, o których mowa w ust. 1 są określone w Regulaminie 
w sprawie udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Gorzyce dla spółek wodnych na działania 
związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie 
inwestycji  na terenie Gminy Gorzyce, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.  

§ 3.  Traci moc Uchwała nr XLIV/399/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie trybu 
postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Gorzyce i sposobu ich rozliczania oraz 
kontroli wykonania zleconego zadania. 

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Gorzyce 

 
 

Piotr Wawrzyczny 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Gminy Gorzyce 

z dnia....................2020 r. 

Regulamin w sprawie udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Gorzyce dla spółek 
wodnych na działania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie 

lub dofinansowanie inwestycji na terenie Gminy Gorzyce. 

§ 1. 1.  Regulamin określa zasady, tryb postępowania i sposób rozliczania dotacji celowej udzielanej 
spółkom wodnym z budżetu Gminy Gorzyce na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem 
wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie Gminy Gorzyce. 

2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 

1) gminie - rozumie się przez to Gminę Gorzyce, 

2) dotacji celowej -  rozumie się przez to dotacje celową, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.). 

§ 2. 1.  Spółka wodna może uzyskać z budżetu Gminy Gorzyce pomoc finansową w postaci dotacji celowej 
na: 

a) dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych, 

b) finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie Gminy Gorzyce, w tym na opracowanie 
dokumentacji. 

2. Łączna kwota środków przeznaczonych na pomoc finansową dla spółek wodnych, o której mowa 
w pkt 1 jest określona w budżecie Gminy Gorzyce na dany rok. 

3. Udzielone dofinansowanie nie może przekroczyć 90% kosztów realizacji zadania. 

4. Dotacji udziela się na rok budżetowy, w którym będzie realizowane zadanie objęte dotacją. 

§ 3. 1.  Przyznanie pomocy finansowej, o której mowa w §  2 ust. 2 następuje na podstawie pisemnego 
wniosku spółki wodnej, składanego do Wójta Gminy Gorzyce. 

2. Wniosek, o którym mowa w pkt 1 powinien zawierać: 

1) pełną nazwę spółki wodnej, 

2) adres spółki wodnej, 

3) datę i numer wpisu do katastru wodnego, 

4) numer rachunku bankowego spółki wodnej, 

5) wielkość wnioskowanej dotacji, kosztorys, 

6) opis zadania, 

7) termin i miejsce realizacji zadania/zadań, 

8) podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy. 

4. Wniosek, o udzielenie dotacji należy składać w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok, 
na który będzie udzielona dotacja. Wniosek o udzielenie dotacji na 2021 r., należy złożyć do dnia 
31października 2020 r. 

5. Wnioski dotyczące dotacji w sprawach pilnych, nieprzewidzianych w bieżącym roku budżetowym będą 
rozpatrywane w terminie do dwóch miesięcy od dnia ich wpływu. 

6. Do wniosku należy dołączyć: 

1) aktualny numer rejestrowy oraz statut wnioskodawcy, 

2) upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy. 
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7. Wnioski podlegają ocenie pod względem formalnym i merytorycznym przez Wójta Gminy Gorzyce. 

8. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych w przedłożonym wniosku, Wójt Gminy Gorzyce 
wzywa wnioskodawcę do usunięcia w wyznaczonym terminie uchybień lub uzupełnienia wniosku. 

9. Wniosek, którego uchybienia nie zostały usunięte we wskazanym terminie pozostaje bez rozpatrzenia. 

10. Wójt Gminy Gorzyce zawiadamia spółkę wodną o sposobie załatwienia wniosku. 

§ 4. Udzielenie dotacji następuje  po podpisaniu umowy zawartej pomiędzy Gminą Gorzyce a spółka 
wodną. 

§ 5. 1.  Spółka wodna zobowiązana jest do rozliczenia dotacji i przedłożenia sprawozdania  w terminie do 
31 grudnia roku budżetowego, w którym będzie realizowane zadanie objęte dotacją. 

2. Rozliczenie następuje w formie sprawozdania rzeczowo-finansowego, które powinno zawierać 
w szczególności: 

1) protokoły odbioru prac, 

2) kosztorysy powykonawcze przeprowadzonych prac/zadań, 

3) kopie rachunków lub faktur. 

§ 6. 1.  W przypadku ubiegania się o udzielenie dotacji, o której mowa w § 1 przez spółkę wodną 
prowadzącą działalność gospodarczą, udzielone dofinansowanie będzie stanowić pomoc de minims, 
w rozumieniu Rozporządzenia 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 minims (Dz. U. UE L 352 z 24 
grudnia 2013 r.) w związku z   rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/972 z dnia 2 lipca 2020 r. zmieniającego 
rozporządzenie (UE) nr 1407/2013 w odniesieniu do jego przedłużenia oraz zmieniającego rozporządzenie 
(UE) nr 651/2014 w odniesieniu do jego przedłużenia i odpowiednich dostosowań  i może nastąpić do dnia 
31 grudnia 2023 r. 

2. Spółka wodna prowadząca działalność gospodarczą, zobowiązana jest do złożenia wraz z wnioskiem, 
o którym mowa w § 3: 

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minims, de minims w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymała 
w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o nie 
otrzymaniu takiej pomocy w tym zakresie, 

2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minims, zgodnie z formularzem informacji stanowiącej 
załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji 
przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minims (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, 
poz. 311 z późn. zm.). 

3. Spółka wodna zamierzająca skorzystać z pomocy de minims w ramach niniejszej uchwały jest 
zobowiązana do przedłożenia w żądanym terminie - na wniosek organu udzielającego pomocy, dodatkowych 
dokumentów lub informacji niezbędnych dla jej oceny oraz prawidłowego udzielenia.
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