
UCHWAŁA NR XLI / 339 / 18
RADY GMINY CHEŁMŻA

z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Chełmża, trybu 
postępowania w sprawie  udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania

Na podstawie art. 443 ust. 2-4 ustawy  Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566 i 2180), art. 18 ust. 2  pkt 15 
i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz 
z 2018 r. poz. 130), art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 2077) uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa zasady udzielania dotacji celowej spółkom wodnym działającym na terenie Gminy 
Chełmża, tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania.

§ 2. 1. Spółka wodna działająca na terenie Gminy Chełmża może otrzymać pomoc finansową z budżetu Gminy 
w postaci dotacji celowej przeznaczonej na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych.

2. Spółka wodna może uzyskać dotację celową do wysokości 85% wartości wykonanych i udokumentowanych 
robót określonych w ust.1.

3. Przyznanie dotacji na cel określony w ust. 1 uzależnione będzie od udziału własnego spółki wodnej 
w wysokości co najmniej 15% kosztów realizowanego zadania. Spółka wodna może pokryć wkład własny ze 
środków własnych. Do środków własnych nie zalicza się dotacji celowych pozyskanych przez spółkę wodną lub 
innych środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych posiadających znamiona dotacji.

§ 3. Łączna kwota przeznaczona na udzielenie dotacji celowych ustalona będzie przez Radę Gminy w uchwale 
budżetowej i uzależniona będzie od możliwości finansowych. 

Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji

§ 4. 1. Spółka wodna działająca na terenie Gminy Chełmża ubiegająca się o udzielenie dotacji celowej na cel 
określony w § 2 ust. 1 składają wniosek w Urzędzie Gminy Chełmża na formularzu, którego  wzór stanowi 
załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Do wniosku, o udzielenie dotacji celowej należy dołączyć:

1) kosztorys inwestorski lub kalkulację kosztów planowanego zakresu robót;

2) oświadczenie, że spółka wodna nie działa w celu osiągnięcia zysku;

3) kserokopię wyciągu rachunku bankowego wnioskodawcy, potwierdzającego posiadanie środków na realizację 
zadania w zakresie wkładu własnego.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien być podpisany przez osoby uprawnione do składania 
oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej.

4. Wnioski o dotacje będą przyjmowane do momentu wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel 
w uchwale budżetowej.

5. Wniosek zwierający braki formalne jest zwracany wnioskodawcy. Wniosek po usunięciu braków może 
zostać złożony ponownie.

§ 5.  Dotacja celowa nie jest udzielana na sfinansowanie:

1) wykonania dokumentacji oraz uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń administracyjnych jeżeli przepis 
prawa tego wymaga;

2) robocizny własnej dotyczącej prac wykonanych we własnym zakresie przez wnioskodawcę;

3) wynagrodzenia inspektora nadzoru oraz innych kosztów pośrednich poniesionych (zapłaconych) przez 
Wnioskodawcę w momencie składania wniosku.
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§ 6. W terminie do 14 dni od daty wpływu kompletnego wniosku jest zawierana umowa o udzielenie dotacji.

 

Zasady przekazania dotacji

§ 7. 1. Podstawą do przekazania dotacji jest przedstawienie przez wnioskodawcę niezapłaconych oryginałów 
faktur/rachunków z uwierzytelnioną kserokopią umowy z wykonawcą robót oraz protokołu odbioru robót.

2. Oryginały faktur/rachunków podlegają weryfikacji pod względem formalno-prawnym i rachunkowym 
i powinny zwierać zapis informujący o sfinansowaniu  z dotacji z budżetu Gminy Chełmża.  Po sporządzeniu 
kserokopii są zwracane wnioskodawcy.

3. Po wykonaniu czynności określonych w ust. 2  Gmina wypłaci przyznaną dotację przelewem na rachunek 
bankowy wnioskodawcy w terminie 14 dni od daty zatwierdzenia kwoty dotacji do wypłaty.

Zasady rozliczania dotacji

§ 8. 1. W terminie najpóźniej do 31 grudnia danego roku budżetowego wnioskodawca składa rozliczenie 
końcowe dotacji celowej w formie sprawozdania w dwóch egzemplarzach na formularzu stanowiącym załącznik 
Nr 2 do uchwały wraz z załącznikami.

2. Dotacja celowa w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlega zwrotowi do dnia 
31 stycznia następnego roku.

3. Do sprawozdania wnioskodawca załącza dowody zapłaty zobowiązań wynikających z łącznych kosztów 
robót (polecenia przelewu).

4. Sprawozdanie zatwierdza Wójt Gminy lub osoba upoważniona.

Postanowienia końcowe

§ 10. 1. W przypadku nie spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w niniejszej uchwale, 
wnioskodawca traci prawo do dotacji.

2. Dotacja:

1) wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem;

2) pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości  podlega zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami określonymi 
jak dla zaległości podatkowych w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności uzasadniającej zwrot.

§ 11. Przy  realizacji przez spółkę wodną robót określonych w § 2 ust.1 finansowanych z udziałem dotacji 
celowej mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmża.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Kujawsko - Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Iwański
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                                                                                                                                          ............................ 

                                                                                                                                        (data, miejscowość) 

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

(wnioskodawca) 

 

 

 
WNIOSEK O UDZIELENIE  DOTACJI  CELOWEJ  

 

I. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY: 

 

1) Nazwa wnioskodawcy: ……………………………………………………………… 

 

2) Adres :  ………………………………………………………………………………. 

 

3) Data wpisu i numer w katastrze wodnym: …………………………………………… 

 

4) Osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy: 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

      ( imię , nazwisko , adres zamieszkania, nr dowodu osobistego). 

5) Teren działalności spółki wodnej …………………………. 

 
II.INFORMACJA O POSIADANYCH ZASOBACH FINANSOWYCH WNIOSKODAWCY 

 

1) Nazwa banku……………………………………………………………………………... 

 

2) Numer rachunku bankowego……………………………………………………………..     

 
III. NAZWA ZADANIA: 

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

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

IV.OPIS PLANOWANYCH ROBÓT WRAZ Z ICH LOKALIZACJĄ: 

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

 

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

 

V) TERMIN REALIZACJI ZADANIA:(data rozpoczęcia i zakończenia) 

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

 

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

 

 

VI) PRZEWIDYWANY CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI  ZADANIA:  

(w zł zgodnie z kosztorysem inwestorskim(kalkulacją kosztów). 

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

 

..................................................................................................................................................................................... 
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VII) ŹRÓDŁA FINANSOWANIA REALIZACJI  ZADANIA: :  

 

a) Środki własne…………………………………………………………………………… 

b) dotacja celowa z budżetu Gminy 

………………………………………………………………. 

c)  inne źródła finansowania ……………………………………………………………… 

 
VIII) WNIOSKOWANA KWOTA DOTACJI: ………………………………………………………………… 

     

Słownie……………………………………………………………………………………………………………… 

               

 

 

 

 

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

                                                                                                       (pieczęć i podpisy wnioskodawcy) 

 

 

Załączniki: 

- kosztorys inwestorski(kalkulacja kosztów), 

- oświadczenie ,że spółka nie działa w celu osiągnięcia zysku, 

- kserokopie wyciągu bankowego potwierdzającego posiadanie wkładu własnego na dzień składania wniosku. 
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SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA DOTACJI CELOWEJ  

 
I. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY: 

 

1) Nazwa wnioskodawcy………………………………………………………………… 

 

2) Adres wnioskodawcy…………………………………………………………………. 

 
I. DANE DOTYCZĄCE  ZAWARTEJ MUMOWY: 

 

1) Numer umowy 

…………………………………………………………………………………… 

 

2) Data umowy……………………………………………………………………… 

 

II. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONANIA ZADANIA: 

 

 

           1. Data rozpoczęcia robót ………………………………………………………………. 

 

           2. Data zakończenia i odbioru robót zgodnie z protokołem odbioru ………………….. 

 

           3.Nazwa wykonawcy robót…………………………………………………………….. 

 

           4. Wartość całkowita wykonanych robót ………………………………………………. 

   

                                                         
      IV.ROZLICZENIE ZAKRESU WYKONANYCH PRAC: 

 

lp miejscowość Nazwa rowu Zakres wykonanych 

prac 

Ilość/mb Wartość robót 

      

      

      

 

 

 
V.SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW-ROZLICZENIE KOSZTÓW:  

 

1. Całkowity koszt realizacji zadania: ………………………..zł, w tym: 

 

2. Środki własne ………………………………………………zł, 

 

3. Inne środki…………………………………………………..zł, 

 

4. Dotacja otrzymana z budżetu gminy………………………..zł, 

 

5. Dotacja wydatkowana przez spółkę ………………………..zł, 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI / 339 / 18

Rady Gminy Chełmża

z dnia 27 marca 2018 r.

Id: 34F15C5C-DC1F-458E-B405-E7035B99CDA4. Podpisany Strona 1



 

6. Dotacja niewykorzystana przez spółkę ……………………..zł, 

 

7. Data zwrotu niewykorzystanej dotacji………………………zł, 
  
 

 

 

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

      Miejscowość i data                                              Pieczęć i podpisy wnioskodawcy    

 

 

 

 

 

 

 

  
ZAŁĄCZNIKI: 

1) kserokopia dowodu zapłaty dla wykonawcy robót; 

2) faktury, umowa z wykonawcą robót oraz protokoły odbioru robót. 
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CZĘŚĆ B    

 

 

  

Wnioskuję o przyjęcie rozliczenia                  Wnioskuję o przyjęcie rozliczenia 

pod względem merytorycznym                       pod względem formalnym i rachunkowym 

 

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

 Data                   podpis                                               Data                       podpis                

 
                                                                                                                    

 

 

                                                                                                                        Akceptacja Wójta Gminy                                                                                                        
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UZASADNIENIE

do uchwały Nr XLI / 339 / 18 Rady Gminy Chełmża

z dnia 27 marca 2018 r.

Zasady udzielania dotacji celowej, tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji celowej
i sposób jej rozliczenia określają organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego w drodze
uchwały. Integralną część uchwały stanowią 2 załączniki: wzór wniosku o udzielenie dotacji oraz
wzór sprawozdania z rozliczenia dotacji.
Przez bieżące utrzymanie urządzeń wodnych należy rozumieć eksploatację, konserwację oraz
remont, w celu zachowania funkcji urządzeń, polegających na wykaszaniu, wygrabianiu porostów
ze skarp i dna rowów, odmulenia dna rowów, czyszczeniu i naprawie budowli na rowach, naprawie
skarp rowów oraz usuwanie tzw. ”awarii drenarskich” polegających na czyszczeniu, naprawie lub
wymianie budowli drenarskich, czyszczeniu lub przekładaniu rurociągów drenarskich oraz
naprawy innych budowli systemów melioracji wodnych szczegółowych.
Ilekroć jest mowa o spółkach wodnych- rozumie się przez to podmioty niezaliczane do sektora
finansów publicznych, niedziałające w celu osiągniecia zysku, zrzeszające osoby fizyczne lub
prawne i mające na celu zaspokojenie, wskazanych ustawą prawo wodne, potrzeb w dziedzinie
gospodarowania wodami na potrzeby rolnictwa.
Pomoc w formie dotacji celowych dla spółki wodnej nie będzie stanowiła pomocy publicznej. Nie
zakłóca i nie grozi zachwianiem konkurencji, nie wzmacnia pozycji, albowiem na terenie Gminy
Chełmża działa jedna spółka wodna, a dotacja celowa z budżetu może być udzielona spółce wodnej
działającej na terenie Gminy Chełmża.
Gminna Spółka Wodna w Chełmży funkcjonuje jako jedyny podmiot na rynku lokalnym.
Działalność prowadzona przez Gminną Spółkę Wodną w Chełmży ma charakter „monopolu
lokalnego” ograniczonego terytorialnie do obszaru Gminy Chełmża.
Nie ma zatem miejsca chociażby potencjalne zakłócenie konkurencji czy też wpływ udzielanego
wsparcia na handel wewnątrzunijny.
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