
DRUK NR 5 

PROJEKT 

UCHWAŁA Nr L/…/21 

RADY GMINY CHEŁMŻA 

 

z dnia .. października 2021 r.              

 

zmieniająca uchwałę 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. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372), art. 221  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1535 i 1773), art. 443 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 

2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 624, 784 i 1564) uchwala się, co następuje:  

 

 § 1. W uchwale 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 (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. 

Z 2018 r. poz. 1755) w § 2 wprowadza się  zmiany: 

1) ust.1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Spółka wodna działająca na terenie Gminy Chełmża może otrzymać pomoc finansową 

z budżetu Gminy Chełmża w postaci dotacji celowej przeznaczonej na bieżące utrzymanie 

urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji.”; 

2) dodaje się ust. 4, 5 i 6 w brzmieniu: 

„4. W przypadku ubiegania się o dotację przez spółkę wodną prowadzącą działalność 

gospodarczą, udzielone dofinansowanie będzie stanowić pomoc de minimis w rozumieniu 

Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania 

art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis 

(Dz.Urz.UE.L Nr 352.1 z 24 grudnia 2013 r. z późn.zm.). 

5. Spółka wodna ubiegająca się o pomoc de minimis jest zobowiązana do przedstawienia 

wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy: 

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub    

rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2  

poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy  

otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym 

okresie; 

2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności 

wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i 

przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów 

kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc 

de minimis. 

6. Dotacje stanowiące pomoc de minimis mogą być udzielane do dnia 30 czerwca 2024 r.”. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmża. 

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko –  

Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 



DRUK NR 5 

UZASADNIENIE 

do uchwały Nr L/…/21 Rady Gminy Chełmża 

z dnia .. października 2021 r.  

 

Uchwala 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 określa zasady udzielania 

dotacji celowej spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Chełmża. 

Projekt uchwały rozszerza cele na jakie może zostać udzielona dotacja celowa o finansowanie lub 

dofinansowanie inwestycji oraz dodaje zapis, że w przypadku ubiegania się o dotację przez 

spółkę wodną prowadzącą działalność gospodarczą, udzielone dofinansowanie będzie stanowić 

pomoc de minimis w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia18 grudnia 

2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do 

pomocy de minimis. 

Projekt uchwały został przesłany Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który 

w piśmie z dnia 22 września 2021 r. przedstawił zastrzeżenia dotyczące przejrzystości zasad 

udzielania pomocy wnosząc o uzupełnienie zapisów uchwały o wymóg przedkładania przez 

podmiot ubiegający się o pomoc de minimis dokumentów określonych w art. 37 ust. 1 ustawy o 

pomocy publicznej, przytoczonych w piśmie, a mianowicie: 

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub    

rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2  

poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy  otrzymanej 

w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; 

2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności 

wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i 

przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów 

kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de 

minimis. 

Przedstawiony do uchwalenia projekt uchwały uzupełniono o zacytowane przepisy art. 37 ust. 1 

ustawy o pomocy publicznej. 

 

 

Przygotowała: 

Marta Rygielska - Skarbnik Gminy 

Podpisano: 

Marta Rygielska – Skarbnik Gminy 

Andrzej Wróblewski – Radca Prawny TR 30 
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