Uchwała Nr 118/12
Rady Gminy Celestynów
z dnia 29 marca 2012 roku
w sprawie zasad udzielania dotacji celowych, trybu postępowania w sprawie udzielenia
dotacji i sposobu jej rozliczania z budżetu Gminy Celestynów dla spółek wodnych na
bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz na
podstawie art. 164 ust. 5a, 5b, 5c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne(Dz. U.
z 2005r. Nr 239 poz. 2019 z późn. zm.)Rada Gminy Celestynów uchwala, co następuje:
Rozdział I.
Przepisy ogólne
§ 1.
Uchwała określa zasady udzielania dotacji celowych, tryb postępowania w sprawie udzielenia
dotacji i sposobu jej rozliczania z budżetu Gminy Celestynów dla spółek wodnych na
działalność o której mowa w art. 164 ust. 3 pkt. 3-6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo
wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239 poz.2019 z późn. zm.).
Rozdział II.
Zasady ogólne udzielania dotacji celowej
§ 2.
1. Spółki wodne mogą otrzymać dotacje z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie urządzeń
melioracji wodnej, służących poprawie warunków gospodarowania na terenach gminy
Celestynów wraz z realizacją dokumentacji projektowej.
2. Łączną kwotę dotacji w danym roku budżetowym określa każdorazowo uchwała
budżetowa.

Rozdział III.
Tryb udzielania dotacji
§ 3.
1. Spółka wodna ubiegająca się o przyznanie dotacji, o których mowa w § 2 ust. 1, składa
pisemne wnioski do Biura Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy w Celestynowie w terminie
do dnia 30 września roku poprzedzającego rok, w którym ma być udzielona dotacja.
2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 4.
1. Wnioski rozpatruje Wójt Gminy Celestynów w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały
budżetowej.
2. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych lub innych wad wniosku spółka wodna
jest wzywana przez Wójta Gminy Celestynów do ich usunięcia lub do uzupełnienia
wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
3. W przypadku niezłożenia uzupełnień i wyjaśnień w terminie określonym w wezwaniu, o
którym mowa w ust. 1,wniosek zostaje odrzucony.
§ 5.
Spółka wodna zostanie poinformowana o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku o dotację z
budżetu Gminy Celestynów w formie pisemnej.
§ 6.
1. Warunkiem udzielenia przez Gminę Celestynów dotacji, o których mowa w § 2 ust. 1, jest
zawarcie przez Gminę pisemnej umowy ze spółką wodną reprezentowaną przez osobę
uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu spółki.
2.

Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna określać w szczególności:
1) opis zadania, na jaki dotacja została przyznana i ostateczny termin wykonania
zadania;
2) wysokość dotacji i tryb jej płatności;
3) termin wykorzystania środków z przyznanej dotacji;
4) tryb kontroli wykorzystania udzielonej dotacji;
5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji.

Rozdział IV.
Sposób rozliczenia dotacji
§ 7.
1. Spółka wodna, z którą zawarto umowę o której mowa w § 6 ust.1, o udzielenie dotacji
zobowiązana jest w terminie określonym w umowie do złożenia Wójtowi Gminy
Celestynów sprawozdania z realizacji zadania pod względem rzeczowym i finansowym
oraz kserokopii dokumentów, faktur i rachunków potwierdzających poniesione koszty.
2. Rozliczenie dotacji na realizacje zadania powinno nastąpić nie później niż do 31 grudnia
danego roku budżetowego.
3. Dotacja udzielona spółce wodnej z budżetu Gminy Celestynów w części niewykorzystanej
do końca roku budżetowego podlega zwrotowi do budżetu Gminy w terminie do 31
stycznia roku następnego.
4. 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.
Rozdział V.
Przepisy przejściowe
§ 8.
1. Dla dotacji przyznawanych na rok 2012 nie stosuje się terminów określonych w § 3 ust. 1
oraz § 4 ust. 1.
2. Termin składania wniosku na rok 2012 ustala się na dzień 30 czerwca 2012 r.
Rozdział VI.
Przepisy końcowe
§ 9.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Celestynów.
§ 10.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady Gminy Celestynów
Mirosław Szyda

Uzasadnienie
Uchwały Nr 118/12
Rady Gminy Celestynów
z dnia 29 marca 2012 roku

W miesiącu wrześniu 2011r. mieszkańcy sołectw Dyzin, Jatne, Glina powołali spółki wodne,
działającą na terenie sołectw.
Zgodnie z art. 164 ust. 5a, 5b, 5c, 5d ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo
wodne:
Spółki wodne mogą korzystać z pomocy finansowej państwa udzielanej w formie dotacji
podmiotowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie działalności bieżącej w
zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych, z wyłączeniem
zadań, na realizację których została udzielona inna dotacja”.
Spółki wodne mogą korzystać z pomocy finansowej z budżetów jednostek samorządu
terytorialnego na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub
dofinansowanie inwestycji.
Spółki wodne działające na terenie gminy Celestynów zwróciły się z prośbą o
zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Gminy Celestynów na rok 2012r.
Powyższy fakt uzasadnia przyjęcie przez Radę Gminy stosownej uchwały.

