
Uchwała Nr XXV/127/2012
Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie

z dnia 20 listopada 2012 r.

w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji ze środków budżetu  Gminy Wielopole 
Skrzyńskie dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art.40 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.) oraz art. 164 ust. 5a, 5b, 5c i 5d ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo 
Wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ) oraz  art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych  
(Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) 

Rada Gminy w Wielopolu Skrzyńskim uchwala, co następuje : 

§ 1. 

Uchwala się następujące zasady udzielania dotacji celowej, tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i jej 
sposób rozliczania, ze środków budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie dla spółek wodnych na działania związane 
z realizacją inwestycji na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie. 

§ 2. 

1. Spółka wodna może uzyskać z budżetu Gminy pomoc finansową w postaci dotacji na dofinansowanie   
realizowanych zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie. 

2. Udzielona pomoc finansowa nie może przekroczyć 50% kosztów realizacji zadania inwestycyjnego. 

§ 3. 

1. Przyznanie pomocy finansowej, o której mowa w §2 ust.1 następuje na podstawie pisemnego wniosku spółki 
wodnej, według wzoru określonego w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Do wniosku należy dołączyć: 

a) aktualny dokument rejestrowy Wnioskodawcy, 

b) statut spółki wodnej, 

c) szczegółowy zakres rzeczowy i finansowy zadania inwestycyjnego wymienionego we wniosku. 

3. Wnioski podlegają ocenie pod względem formalnym i merytorycznym przez Wójta Gminy Wielopole  
Skrzyńskie. 

4. Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie może uzależnić rozpatrzenie wniosku od złożenia w wyznaczonym  
terminie dodatkowych dokumentów lub informacji. 

5. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych lub innych wad wniosku Wójt Gminy Wielopole 
Skrzyńskie  może wezwać Wnioskodawcę do ich usunięcia w wyznaczonym czasie lub do uzupełnienia wniosku. 

6. Wniosek, którego braki lub wady nie zostały usunięte we wskazanym terminie pozostaje bez  rozpatrzenia. 

§ 4. 

1. Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie pisemnie zawiadomi Wnioskodawcę o sposobie załatwienia wniosku, 
wzywając jednocześnie Wnioskodawcę, któremu ma być udzielona dotacja do zawarcia stosownej umowy. 

2. Warunkiem udzielenia dotacji jest zaplanowanie wydatku w budżecie gminy oraz zawarcie pisemnej umowy 
pomiędzy spółką wodną a Gminą Wielopole Skrzyńskie. 

§ 5. 

1. Spółka wodna zobowiązana jest do rozliczenia udzielonej dotacji w terminie 15 dni od daty zakończenia 
realizacji zadania. 
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2. Rozliczenie następuje w formie sprawozdania z wykorzystania pomocy finansowej w formie dotacji 
udzielonej spółce wodnej, wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 6. 

1. Dotacja celowa udzielona z budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie: 

a) wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, 

b) pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości, 

c) niewykorzystana w całości lub części podlega zwrotowi do budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie na zasadach 
określonych przepisami ustawy o finansach publicznych. 

§ 7. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielopole Skrzyńskie. 

§ 8. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Robert Pieczonka
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Załącznik nr 1 
do uchwały nr XXV/127/2012 
Rady Gminyw Wielopolu Skrzyńskim 
 z dnia 20.11.2012r. 

 
 
 
 
................................................................................................................. 
                           (Nazwa jednostki składajacej wniosek) 

 

 

W N I O S E K 
o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji ze środków budżetu Gminy Wielopole 

Skrzyńskie Spółce Wodnej na działania związane z realizacją inwestycji . 

 
 
 

I. Dane dotyczące Wnioskodawcy: 
1. Nazwa Wnioskodawcy: ............................................................................................................ 
2. Siedziba Wnioskodawcy: ......................................................................................................... 
3. Status prawny: ..........................................................................................................................           

4. NIP,  REGON: ……………………………………………………………………………….. 

5. Nr rachunku bankowego………………………….………………………………………….. 
6. Data i miejsce rejestracji: ......................................................................................................... 
7. Dokument rejestrowy (wymienić): .......................................................................................... 

 
II. Nazwa zadania: ..................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
 
III. Czas realizacji zadania: ...................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 

IV. Miejsce realizacji zadania oraz szczegółowy opis zgodnie z przedmiarem robót:  
 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 
 
 

V. Przewidywany koszt realizacji zadania oraz źródła finansowania zadania: 
1. Przewidywany koszt realizacji zadania zgodnie z kosztorysem ofertowym: 
 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

2. Źródła finansowania zadania: 
    1) wkład własny Wnioskodawcy: ......................................................................................................................................................................................... 

    2) dotacja z budżetu gminy: .......................................................................................................................................................................................................... 

     3) inne źródła (wymienić jakie): ............................................................................................................................................................................................. 
 
        ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

    RAZEM: ................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

UWAGA: Wielkość wnioskowanej pomocy finansowej w formie dotacji z budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie  
na realizację zadania określonego w pkt II nie może przekroczyć 50% kosztów realizowanego zadania. 
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Załączniki: 
1. Aktualny dokument rejestrowy Wnioskodawcy (wymienić jaki):  
 
        
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 
        
….......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

2. Statut Spółki Wodnej 
3. Szczegółowy zakres rzeczowy i finansowy zadania inwestycyjnego wymienionego we 
wniosku 
 
 
 
 
 
 
 

Wielopole Skrzyńskie dnia ....................................................................... 
 
 
 

           
           
            ............................................................................................................................... 

                                                                                                                                                                             (Podpis i pieczeć Wnioskodawcy) 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr XXV/127/2012r. 
Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim 
z dnia 20.11.2012r. 

 
 

SPRAWOZDANIE 
 
  z wykorzystania pomocy finansowej  w formie dotacji udzielonej spółce wodnej  przez Gminę 
Wielopole Skrzyńskie na podstawie umowy nr ................................................ z dn.  
 

 

 

I. Dane podmiotu rozliczającego dotacje: 

1. Nazwa: ................................................................................................................................................................................ 

.................................................................................................................................................................................................... 

2. Adres: ................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................... 

3. Data i numer wpisu do dokumentu rejestrowego ………………………………………………………………………... 

4. Numer rachunku bankowego: ............................................................................................................................................. 

II. Wielkość rozliczanej dotacji: 

1. Rozliczana  kwota dotacji: ..................................................................................................................................................  

2. Słownie: .............................................................................................................................................................................. 

III. Opis zrealizowanego zadania z uzyskanej dotacji: 

       Zakres przedmiotowy zrealizowanego zadania: ........................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................                   

IV. Termin i miejsce realizacji zadania …………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
IV. Kalkulacja poniesionych  kosztów realizacji zadania oraz wskazanie źródeł finansowania zadania: 

       Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków związanych z realizacją zadań 

       sfinansowanych z dotacji: 

w tym  
Nr dokumentu 

 
Data 

wystawienia 
dokumentu 

 
Rodzaj wydatku 

 
Kwota 

wydatku 
sfinansowany 

z dotacji 
Sfinansowany 

ze środków 
własnych i 

innych źródeł 
 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
                          Razem 
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V. Dokumenty uzupełniające do sprawozdania: 

1. Kserokopie faktur lub rachunków wystawionych przez wykonawców  robót  

2. Kserokopia przelewu należności dla wykonawcy. 

 

VI. Dodatkowe uwagi: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………........................................................................................................................… 

 
 
 Wielopole Skrzyńskie dnia ....................................................................... 
 
 
 
        ............................................................................................................................... 
                                                                                                                                                                                                                (Podpis i pieczeć Wnioskodawcy) 
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