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UCHWAŁA NR IX/61/11
RADY GMINY W PADWI NARODOWEJ

z dnia 30 września 2011 r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej dla spółki wodnej działającej na terenie Gminy Padew 
Narodowa będącej podmiotem niezaliczonym do sektora finansów publicznych, trybu 

postępowania w sprawie udzielania dotacji celowej i sposobu jej rozliczania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (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 art. 164 ust. 5c ustawy z dnia 18 lipca 
2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) Rada Gminy w Padwi Narodowej 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się zasady postępowania o udzielanie dotacji celowej z budżetu Gminy Padew Narodowa 
dla spółki wodnej będącej podmiotem niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym 
w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, innych niż określone 
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tryb 
postępowania w sprawie udzielenia dotacji celowej i sposób jej rozliczania. 

§ 2. Ilekroć w treści niniejszej uchwały jest mowa o: 

1. Gminie -należy przez to rozumieć Gminę Padew Narodowa, 

2. Radzie -należy przez to rozumieć Radę Gminy w Padwi Narodowej, 

3. Wójcie -należy przez to rozumieć Wójta Gminy Padew Narodowa, 

4. spółce wodnej -należy przez to rozumieć podmiot niezaliczany do sektora finansów publicznych, 
niedziałający w celu osiągnięcia zysku i mający wśród swoich zadań statutowych realizację zadań 
z zakresu gospodarki wodnej, w tym zadań, o których mowa w art. 164 ust. 5a ustawy Prawo wodne. 

§ 4. Spółka wodna działająca na terenie Gminy może korzystać z pomocy finansowej z budżetu gminy 
na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na fiansowanie lub dofinansowanie inwestycji. 
Pomoc finansowa polega na udzieleniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

§ 5. 1. Środki finansowe na udzielenie dotacji celowej będą pochodzić z budżetu Gminy. 

2. Łączna kwota dotacji celowej dla spółek wodnych ustalana będzie przez Radę na dany rok 
budżetowy w uchwale budżetowej i uzależniona będzie od możliwości finansowych Gminy. 

3. Suma udzielonych dotacji celowych w danym roku budżetowym nie może przekroczyć wielkości 
środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy. 

4. Informacja o spółce wodnej, której przyznano dotację podlega podaniu do publicznej wiadomości 
w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 6. 1. Podstawą do udzielenia dotacji jest złożenie przez spółkę wodną pisemnego wniosku, wg 
wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Wnioski składa się w sekretariacie Urzędu 
Gminy w Padwi Narodowej w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, lub 
w uzasadnionych przypadkach, których nie można było przewidzieć wcześniej w innym terminie. 

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

1) nazwę i adres wnioskodawcy, 

2) datę i numer wpisu do katastru wodnego, 

3) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania, 
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4) termin i miejsce realizacji zadania 

5) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz źródła finansowania zadania 

6) wielkość wnioskowanej dotacji, 

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

3. Do wniosku należy dołączyć: 

1) aktualny dokument rejestrowy wnioskodawcy; 

2) upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej; 

3) oświadczenie, że spółka wodna nie działa w celu osiągnięcia zysku. 

4. Wójt może zobowiązać spółkę wodną od złożenia w określonym terminie dodatkowych 
dokumentów bądź informacji. 

5. W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku, Wójt wzywa wnioskodawcę do ich 
usunięcia w wyznaczonym terminie. 

6. Wniosek, który nie został uzupełniony w terminie pozostawia się bez rozpatrzenia. 

7. Przy rozpatrywaniu wniosku o dotację celową na realizację wnioskowanych zadań uwzględnia się 
ocenę możliwości realizacji zadania przez spółkę wodną. 

§ 7. 1. Warunkiem udzielenia spółce wodnej dotacji celowej jest zaplanowanie wydatku w budżecie 
Gminy, wystąpienie przez spółkę wodną z wnioskiem o udzielenie dotacji, a następnie zawarcie umowy. 

2. Umowę, o której mowa w ust. 1 określa: 

1) szczegółowy opis zadania 

2) termin wykorzystania dotacji nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego, 

3) wysokość dotacji na realizację zadania 

4) tryb przekazywania dotacji 

5) tryb kontroli zadania 

6) termin zwrotu dotacji lub jej niewykorzystanej części nie dłuższy niż termin zwrotu dotacji określony 
w ustawie o finansach publicznych 

7) termin i sposób rozliczenia dotacji 

8) osobę merytorycznie nadzorującą wykonanie zadania 

§ 8. 1. Udzielona dotacja celowa podlega rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu dokonywanemu 
w oparciu o przepisy art. 251 i 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 
157, poz. 1240 z późn.l zm.) i na podstawie sprawozdania sporządzonego przez spółkę wodną, której 
udzielono dotacji, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

2. Wójt może żądać od spółki wodnej dodatkowych dokumentów niezbędnych do udokumentowania 
wykonanych prac, które określi w umowie dotacji celowej. 

3. Spółka wodna otrzymująca dotację celową zobowiązana jest do przedłożenia rozliczenia zadania 
zgodnie z ust. 1 i 2 w terminie do 31 grudnia danego roku budżetowego. 

§ 9. Postępowanie o udzielenie dotacji celowej i jej rozliczenie jest jawne. 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Padew Narodowa. 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływnie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego. 

§ 12. Postępowanie o udzielenie dotacji celowej i jej rozliczenie jest jawne. 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/61/11

Rady Gminy w Padwi Narodowej

z dnia 30 września 2011 r.

Zalacznik1.doc

Wniosek o udzielenie pomocy finansowej w postaci dotacji celowej 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/61/11

Rady Gminy w Padwi Narodowej

z dnia 30 września 2011 r.

Zalacznik2.doc

Sprawozdanie z realizacji zadania 
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Gminy 
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