RADA MWJSKA
Koutancin-Jeziorna

UCHWAŁA NR 223/VI/22/2012
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA
z dnia 26 kwietnia 2012 r.

w sprawie przyjęcia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji spólkom wodnym
dzialającym na terenie gminy Konstancin-Jeziorna i sposobu ich 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 ze zm.) oraz art. 164 ust. 5c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 145), w związku z art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska Konstancin-Jezioma uchwała,
co następuje:
1. Przyjmuje zasady i tryb postępowania w sprawie udzielania i rozliczania dotacji spółkom
wodnym działaj ącym na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do
niniej szej uchwały.
2. Traci moc Uchwała Nr 115/VI/14/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 8 września
2011 r. w sprawie przyjęcia zasad i tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej
rozliczania spółkom wodnym działającym na terenie gminy Konstancin-Jeziorna.
3. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna.
4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi
w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia.
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Uzasadnienie
do Uchwały Nr 223/VI/22/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 26 kwietnia 2012 r.
w sprawie przyjęcia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji spółkom wodnym
działającym na terenie gminy Konstancin-Jeziorna i sposobu ich rozliczania.

C”

Zmienne, odbiegające od średnich wieloletnich warunki pogodowe, w szczególności znaczne opady
śniegu i nawalne deszcze doprowadziły do zmiany stosunków wodnych na obszarze gminy. W wyniku
zmiany stosunków wodnych dochodzi do podtapiania terenów rolniczych, także na obszarach
zmeliorowanych. Istniejące urządzenia melioracyjne, pochodzące z lat 70-tych ubiegłego wieku, aby
mogły pełnić należycie swoją funkcję, wymagają modernizacji, a lokalnie także przebudowy. Koszt
prac modernizacyjnych znacznie przekracza możliwości finansowe działających na terenie gminy
Konstancin-Jeziorna spółek wodnych. Ustawodawca w art. 164 ust. 5c ustawy Prawo wodne
przewidział możliwość skorzystania przez spółki wodne z pomocy finansowej jednostek samorządu
terytorialnego na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych. Pomoc finansowa polega na udzieleniu
dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z wyżej cytowanym przepisem art. 164 ust.
5c zasady udzielania dotacji celowej, tryb postępowania w sprawie udzielenia i rozliczenia dotacji
określają organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego w drodze uchwały.
Niniejsza uchwala, w stosunku do poprzedniej uchylanej (Nr 115/VI/14/2011 Rady Miejskiej
Konstancin-Jeziorna z dnia 8 września 2011 r.), została dostosowana do wymagań ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.). Zmiany dotyczą
w szczególności określenia podmiotów, którym mogą zostać przyznane dotacje celowe poprzez
dookreślenie, że muszą to być podmioty nie działające w celu osiągnięcia zysku. Wyraźne określenie
tego w 1 nie daje podstaw nałożenia obowiązku zasięgania opinii do tej uchwały Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów i założenia, że dotacje stanowią pomoc publiczną lub pomoc de minimis
w rozumieniu przepisu art. 164 ust. Sd ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.
U. z 2012 r., poz. 145) odnośnie przyznawania dotacji celowej przez jednostkę samorządu
terytorialnego.
-

Ponadto uszczegółowiono treść wniosku o przyznanie dotacji, umowy oraz sposobu rozliczenia
dotacji wraz ze wskazaniem jakie dokumenty zobowiązane są złożyć spółki wodne w ramach
przedstawienia rozliczenia wykorzystanej dotacji. Wzmocniono również regulacje dotyczące zasady
jawności przyznawania dotacji.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 223/VI/22/2012
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Zasady i tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji spółkom wodnym dzialającym na terenie
gminy Konstancin-Jeziorna i sposobu jej rozliczania
Rozdzial 1.
Postanowienia ogólne
1. Spółki wodne, które nie działają w celu osiągnięcia zysku, mogą ubiegać się o przyznanie dotacji
celowej z budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna przeznaczonej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń
wodnych.

2. Ilekroć jest mowa o:
1) spółce wodnej rozumie się przez to formę organizacyjną, która nie działa w celu osiągnięcia zysku,
utworzoną zgodnie z art. 164 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekśt jednolity Dz. U.
z2012r.,poz. 145),
—

2) dotacji rozumie się przez to pomoc finansową z budżetu gminy, o której mowa w art. 164 ust. 5c
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednotity Dz. U. z 2012 r., poz. 145).
—

3. Dotację mogą uzyskać spółki wodne, które spełniają łącznie następujące warunki:
1) działają na terenie gminy Konstancin-Jeziorna,
2) złożą wniosek o dofinansowanie wraz z harmonogramem i kosztorysem robót,
3) zabezpiecz na wykonanie prac na które ma być udzielona dotacja, środki własne w wysokości nie
mniejszej niż 15% kosztorysowej wartości robót.
4. 1. Dotacja może być przyznana na roboty wykonywane na terenie gminy Konstancin-Jeziorna.

2. Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest równoznaczne z jej przyznaniem.

C

Rozdział 2.
Tryb udzielania dotacji

5. 1. Dotacja na realizację przedsięwzięcia, o którym mowa w
Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna.

1, może być przyznana przez

2. Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna najpóźniej do dnia 1 września roku poprzedzającego rok
budżetowy zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej informację o terminie i miejscu składania
wniosków o udzielenie dotacji celowej spółkom wodnym z terenu gminy Konstancin-Jezioma.
3. Wniosek o udzielenie dotacji musi zawierać:
1)

nazwę i adres wnioskodawcy,

2)

datę i numer wpisu do katastru wodnego,

3)

statut spółki wodnej,

4)

oświadczenie, że spółka nie działa w celu osiągnięcia zysku,

5)

nazwę banku i numer rachunku bankowego wnioskodawcy,

6)

szczegółowy zakres rzeczowy zadania proponowanego do realizacji,
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termin i miejsce realizacji,

7)
8)

kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz wskazanie źródła finansowania
zadania,

9)

wysokość wnioskowanej dotacji,

10)

podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy.

4. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych lub innych wad wniosku, Burmistrz Gminy
wzywa spółkę wodną do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Wniosek, którego
uchybienia lub wady nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie pozostaje bez rozpatrzenia.
6. Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna rozpatruje kompletny wniosek w terminie do 31 marca
danego roku budżetowego, a w roku 2012 do 15 czerwca, w ramach środków zaplanowanych na ten cel
w budżecie Gminy Konstancin-Jeziorna.
7. Wykaz spółek wodnych, którym przyznano dotacje zostanie zamieszczony w Biuletynie
Informacji Publicznej Gminy.
Rozdzial 3.
Umowa o dotację i rozliczenie dotacji

8. 1. Udzielenie spółce wodnej dotacji celowej na realizację zadań następuje na podstawie zawartej
ze spółką umowy, która powinna w szczególności określać:
1)

szczegółowy opis i cel planowanego do realizacji zadania na jaki dotacja zostaje przyznana,

2)

termin i miejsce wykonania planowanego zadania,

3)

wysokość dotacji celowej udzielanej spółce, termin i tryb jej płatności,

4)

termin wykorzystania dotacji,

5)

termin i sposób rozliczenia dotacji celowej oraz termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji,

6)

tryb kontroli wykonania zadania.

2. Dotację przekazuje się na rachunek bankowy spółki wodnej, na warunkach określonych
w umowie.
3. Zmiana zakresu wykonywanych robót, na które przyznano dotacje wymaga zgody Burmistrza
Gminy Konstancin-Jeziorna oraz sporządzenia aneksu do zawartej umowy.
9. Przypadki i zasady zwrotu dotacji określone są w przepisach art. 251 i 252 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.).
10. 1. Przyznana dotacja podlega rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu w sprawozdaniu według
wzoru rozliczenia końcowego określonego Zarządzeniem Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna i wzoru
sprawozdania określonego w załączniku Nr 1 a pt.: „Sprawozdanie z wykorzystania udzielonej dotacji”
w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia zakończenia zadania, nie później niż do dnia 30 listopada
danego roku. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia dokumentacji rozliczeniowej w Urzędzie
Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna.

2. Spółka wodna otrzymująca dotację zobowiązana jest do przedłożenia sprawozdań, o których mowa
w ust. 1, w terminach określonych w umowie, nie później jednak niż 30 dni po zakończeniu realizacji
przedsięwzięcia.
3. W przypadku wykorzystania części kwoty przekazanej dotacji, niewykorzystana część dotacji
podlega zwrotowi w terminie 15 dni od dnia przedstawienia sprawozdania i rozliczenia końcowego
udzielonej dotacji.
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Rozdzial 4.
Postanowienia Końcowe
11. 1. Postępowanie o udzielenie dotacji jest jawne.
2. Rozliczenie z wykorzystania udzielonych dotacji Burmistrz zamieszcza w Biuletynie Informacji
Publicznej Gminy oraz w rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu.

C
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Załącznik Nr 1 a

(pieczęć spółki wodnej)

(miejscowość, data)

SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA UDZIELONEJ DOTACJI

Przez Gminę Konstancin-Jeziorna, reprezentowaną przez:
dla

reprezentowanej przez

na podstawie umowy zawartej w dniu
1. Opis zrealizowanego zadania:

O

2. Data rozpoczęcia robót
3. Data zakończenia i odbioru robót zgodnie z protokołem odbioru
4. Osiągnięty cel

C

5. Wartość całkowita zadania

6. Kwota przyznanej dotacji
7. Kwota wkładu własnego spółki wodnej

8. Kwota wykorzystanej dotacji
9. Kwota niewykorzystanej dotacji
10. Inne źródła finansowania
Podpisy:
(Osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki Wodnej)

(Osoby odpowiedzialnej za prowadzenie spraw finansowych)
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