
PROJEKT 

~RH 

z dnia ............. 2020 r. 

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółko1f wodnym, ~.qi ~os w.ania.n: .~.P.~.~:(~:·,· ··• 
Ilość z.ał . .... ............ .. L.p dz. t 

udzielania dotacji i sposo]u jej rozliczania ·• 

Na podstawie art. 18 ust. 2pkt15 ustm:vy zd ·a 8 marca 1990 r. os rządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 443 ust. 2 ~ 4 ustawy z dnia 20 li ca 2017 r. Prawo 
wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 31 O, 284, 695 i 87.D), Rada Miejska,~, Op cznie uchwala, co 
następuje: 

§ 1. I. Spółce wodnej, działającej na terenie ~y Opoczno można udzielić pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej z budżetu G~y Opoczno. 
2. Spółka wodna może otrzymać dotację celofą na realizację zad ń Z'wiązanych z 

bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnycl oraz na zadania in estycyjne objęte 
działaniem spółki wodnej. 
3. W przypadku ubiegania się o dotację przez spółkę wodną prowa zącą działalność 
gospodarczą, udzielone dofinansowanie będzie st owić pomoc de · · · s w rozumieniu 
Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia \18 grudnia 2013 r. ws rawie stosowania 
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii· Europejskiej do po ocy de minimis 
(Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.). 

§ 2. 1 \Vysokość udzielonej dotacji dla spółki wo ej nie może przekrocz 'Ć 40 % kosztów 

realizacji zadania. 
2. Wysokość środków przeznaczonych na pomoc fin ' OW(b o której mowa § I jest określana 
w budżecie Gminy Opoczno na dany rok. 

§ 3. Informację o możliwości złożenia wniosku o dotację, kv.rotę przezna zoną w budżecie 

Gminy Opoczno na pomoc finansową dla spółek wo~ych na realizację zad ' określonych w 

§ 1 ust. 2, Burmistrz Opoczna podaje do publicznej ·wiadomości przez umieszczenie w 

Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiegd w Opocznie oraz "'J'Wi szenie na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie 11.iejskim \V Opocznie. 

§ 4. 1. Przyznanie dotacji, o której mowa w § I, następuje na podstawie pi emnego vro.iosku · 
spółki wodnej, składanego do Burmistrza Opoczna, którego wzór stanowi łącznik nr 1 do 

niniejszej uchwały. 
2. V.'niosek, o którym mowa w ust. 1, należy złożyo przed rozpoczęciem r ku budżetowego 

bądź w ciągu roku budżetowego, nie później jednlt niż do dnia 31 m ca danego roku 
budżetowego, z zastrzeżeniem ust. 3. 
3. W roku budżetov..ym 2020 wniosek, o którym mo1 a w ust. 1, należy zło· 'Ć w terminie do . 

dnia 30 września 2020 r. 
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać: 
1) dane dotyczące wnioskodawcy: 
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a) pełną nazwę spółki wodnej, 

b) adres spółki wodnej , 

c) datę i numer wpisu do systemu informacyjnego gospodarowania wo 
d) nr rachunku bankowego spółki wodnej, r= 
e) dane osób upravm.ionych do składania oświahczeń woli w imieniu s ółki wodnej; 

2) informacje dotyczące działalności spółki wodnejlpoprzez określenie: 
a) powierzchni gruntów zmeliorowanych objęt)(h działalnością spółki odnej, 

b) długości rowów objętych działalnością spółl<l wodnej; 

3) zakres rzeczowy i finanso\<vy proponowanego do\ realizacji zadania; 

4) źródła finansowania zadania, v..r tym wysokość I' · oskowanej dotacji; 
5) termin i miejsce realizacji zadania; 
6) podpisy osób uprawnionych do składania oświa~ zeń woli w imieniu sp ·wodnej. 

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy doł,czyć: 

1) aktualny dokument rejestrowy oraz statut spółki r odnej, 

2) prz~dmiar l~b zestawienie ~obót wraz z. określenifm i~h ":'artości;. . 
3) uw1erzytelrnoną kserokopię wykonania budżetu społki wodnej za r k poprzedzający 

złożenie wniosku oraz uwierzytelnioną kserokopif.(ll budżetu spółki wodne na rok, w którym 
wnioskuje się o udzielenie dotacji. 

6. W przypadku gdy dotacja stanowi pomoc de ~s, do wniosku, o którym mowa 

w ust. 1, vmioskodawca ·winien dołączyć dodatkowoJ __ ,_, __ 
1) wszystkie zaświadczenia o v.rysokości pomocy del min.imis oraz wszystki zaświadczenia o 

pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówst\v e, jakie otrzymał w ro podatkov.iym, w 

którym ubiega się o pomoc oraz w dwóch boprzednich latach po atkowycb, albo 

o~wiadczeni~ o w;~s~kości wyżej ~enio~ej ?ojmocy w t~m okresie al o oświadczenie o 
rneotrzymanm takiej pomocy w wyżej wyrrnemoxym okresie; 

2) inne niezbędne informacje, o których mowa w rozporządzeniu Rady · nistrów z dnia 
29 marca 201 O r. w sprawie zakresu informacji pr edstawianych przez po ·ot ubiegający 

się o pomoc de minim.is (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, pbz. 311; z 2013 r. poz. 2 6; z 2014 r. poz. 

1543). \ 
7. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnycfu. wniosku, Burmistrz poczna 'i'llrzywa 
wnioskodawcę do ich usunięcia w terminie 7 dni od chty otrzymania wezv.r 
8. Wniosek, którego uchybienia nie zostały usunięt I w w;1znaczonym te 
rozpatrzeniu. 

§ 5. 1. Burmistrz Opoczna pisemnie zmviadamia wnioskodawcę o 
wniosku. 

2. Podstawą udzielenia dotacji celowej jest zawarcie p,isemnej umowy. 

§ 6. I. Spółka wodna zobowiązana jest do rozliczeL a dotacji w terminie 30 dtll od daty 
zakończenia realizacji zadania, nie później jednak niż Ido dnia 31 grudnia dan go roku. 

2. Rozliczenie dotacji następuje vv formie pisemnegb sprawozdania z wyko stania dotacji, 
które powinno zawierać: 

1) dane podmiotu rozliczającego dotację: 

a) pełną nazv..rę spółki wodnej , 
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b) adres spółki wodnej, 

c) datę i numer wpisu do systemu informacyjn , go gospodarowania wo ami, 

d) dane _osób upr. a~i.onych do skła~ania _oświ~· l~czeń ~oli w imieniu s ółki wodnej; 
2) wskazame ·wysokosc1 I podstav.iy udzielema ro 1czaneJ dotacji; 
3) opis zreaUzowanego zadania z uzyskanej dotacj ·: 

a) zakres przedmiotowy zrealizowanego zadanja, 
b) osiągnięte rezultaty realizacji zadania, 
c) terrnill i miejsce realizacji zadania, 
d) harmonogram realizacji zadania; 

4) wyk_az ·p.oniesionych kosztów realizacji zaar·a oraz źródeł fina sowania zadania, 
zawierający: 

a) zestawienie dokumentów potwierdzającychjoniesione wydatki pov.stałe w związku z 
realizacją zadania, 

b) zestawienie źródeł finansowania zadania; 
5) podpisy osób uprawnionych do składania oświa czeń woli w imieniu sp łki wodnej. 

3. Wzór sprawozdania z wykorzystania dotacji stano[~vi załącznik Nr 2 do "ejszej uchwały. 
4. Do sprawozdania należy dołączyć: 
1) uwierzytelnione kserokopie dokumentów potwie dzających wykorzyst ie dotacji; 

2) uwierzytelnione kserokopie protokołów odbiotu robót, jeżeli ze v. ględu na rodzaj 
wykonywanych zadań wymagane było sporządzdnie protokołu; 

3) oświadczenie dotyczące podatku od towarów i uJług tzw. V AT - u. 
5. W przypadku braku lub niewłaściwego jealizowania zadania lub niepełnego 
wykorzystania środków dotacji, dotacja lub jej część, w wysokości wynikaj cej z rozliczenia, 

podlega zwrotowi. l 
§ 7. 1. Burmistrz Opoczna lub osoba przez nieg upowazn1ona może dokonać kontroli 
prawidłowości realizacji zadania. Kontrola może łt1ć przeprowadzona w trakcie realizacji 

zadania lub po jego W)1konaniu. \ 
2. Spółka wodna jest zobowiązana do udostępnienia na każde wezwanie osób o których mowa 
w ust. 1, wszelkiej dokumentacji niezbędnej do d6konania oceny prawid owości realizacji 
zadania. 
3. Zakres kontroli obejmuje: 
1) sprawdzenie przeznaczenia i wykorzystania dotacji; 
2) sprawdzenie zgodności v.rykonywanych zadań z utjiową; 
3) sprawdzenie prawidłowości udokumentowania reaiizowanego zadania; 
4) sprawdzenie prawidłowości prowadzenia wyodrębhionej ewidencji księgo eJ. 
4. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół. I 
5. W przypadku stvvierdzenia nieprawidłuwości nai podstawie dokonanej oceny realizacji 
zadania Burmistrz Opoczna ma prawo: j 
1) wskazać spółce wodnej sposób usunięcia stwierdz nych nieprawidłowości 
2) żądać zwrotu dotacji na zasadach określonych "Y ustawie z dnia 27 si rpnia 2009 r. o 
finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i r649; z 2020 r. poz. 284 374, 568 i 695). 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi <Dpoczna. 
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§ 9. Przepisy niniejszej uchwały w zakresie udzielania przez Gminę O oczno pomocy de 

minimis obowiązują do dnia 31 grudnia 2020 r. J 
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni o dnia ogłoszenia w Dzi · u Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. 

Przewo cząca 

Rady Miejski jw Opocznie 



„ 
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Załącznik Nr 1 do Uch ały Nr ............ . 
Rady :Miejskiej w Opo znie 

z dnia ............... 202 r. 

Wniosek o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej 
budżetu Gminy Opoczno na realizację zadań hviązanych z bieżąc 

wód i urządzeń wodnych. oraz na zadania imvesJcyjne objęte działanie 

I. Dane dotyczące wnioskodawcy: 

1. Nazwa spółki wodnej: 

roku ....... z 
utrzymaniem 
spółki wodnej 

• •• „ •••• „ •••••••• „.„.„ .. „„ •••• •• •••••• „ •••• „ •••••••••• „ •• „ •• • „ ••••• „ •••• „ ••• „„„ ••• „ •• „.„. „„ •••• „.„„.„ •• 

2. Adres: 

3. ~~~ ~-~:~; ~~~~ ~~· ~;~~~~~ ·~~~~~~~;~~l~· ~~~~~~~~~~·~~·~ ................... . 
... .................................. ..... ............. J. ....... „ .............•..•..•....•.• „ .•...... 

4. Numer rachunku bankowego: 

5. Dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu sp ·wodnej: 

........................................................ l ............................................... . 

II. Działalność spółki wodnej: 

1. Powierzchnia gruntów zmeliorowanych objęta tlziałalnością spółki wo ej: 

•.•..• „ ••.••••••••••••••••• ha 

2. Długość rowów objętych działalnością spółki odnej: 

... ....................... ... km 

III. Zakres rzeczowy i finansOl\')' proponowaneg0 do realizacji zadania 

1. Zakres rzeczo"''Y - rozmiar (rowy/drenowanie): ... ... ..... ..... . ...... mb ............... ha 

2. Zakres finansowy: 
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IV. Źródła finansowania zadania: 

1. Pomoc finansov,ra z budżetu gminy: . . . . . . . . . . ... . .......... „ .................... .. .... „ zł 

2. Inne źródła (wymienić jakie): 

............................ zł 

... . ... . .... . ........... . ... zł 

V. Termin i miejsce realizacji zadania: 

(miejscowość i data) 

\Vykaz załączników do wniosku: 

(pieczęć i podpisy osób uprawnio ych do składania 
oświadczeń woli) 

1. aktualny dokument rejestrowy oraz statut spóµci wodnej, 
2. przedmiar lub zestawienie robót wraz z określeniem ich ·wartości, 
3. uwierz:1telni?na kserokopi~ wykon~a budłtu ~półki wodnej, 28: r k po~rzedzający 

złożerue wruosku oraz uwierzytelniona kserokopia budżetu spółki odneJ na rok, w 
którym •vnioskuje się o udzielenie dotacji. 
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Załącznik Nr 2 do U hwały Nr ......... . 
Rady 11iejskiej w O ocznie 
z dnia ........... .. ........ 2020 r. 

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowej, udzielonej w roku •..... z budżetu 

Gminy Opoczno na realizację zadań związaf.ych z bieżącym utr"Z) maniem wód i 
urządzeń wodnych oraz na zadania inwestycyjne objęte działaniem półki wodnej 

I. Dane podmiotu rozliczającego dotacje: 

I. Nazwa spółki wodnej: 

2. Adres: 

3. Data i numer \vpisu do systemu informacyjnego gospodarowania wo ami: 

....................................................... l. .............................................. . 
4. Dane osób uprawnionych do składania oświa czeń woli w imieniu sp łki wodnej: 

II. ·wysokość i podstawa udzielenia dotacji: 

1. Rozlic~a kwota dotacji: .......... .............. 

1 
....... .. ............ .... ............... ....... . 

(słoWille: ............................................ 

1 

........... ~ ........................... ) 

2. Podstawa udzielenia dotacji - Umowa m . . . . . . . .... z dnia . . . . . . . . . . . . . . . ................. . 

Opis zrealizowanego zadania z uzyskanej dJ acji: m. 
1. Zakres przedmiotowy zrealizowanego zadania: 

2. Osiągnięte rezultaty realizacji zadania: 
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: : : : : : : : : : : : : : : : : : ~: .· .· .· .· .· .· .· ~::::::::::::::::::::::::: [::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
3. Termin i miejsce realizacji zadania: 

4. Harmonogram realizacji zadania: 

Okres realizacji Rod\zaj podejmowanych dzi~łań 

IV. Poniesione koszty realizacji zadania oraz źródła finansowania zadania: 

I. Zestawienie dokumentów potwierdzających J oniesione wydatki pow tale w związku z 

realizacją zadania: 

Nr dokumentu Data 
wystawienia 
dokumentu 

Rodzaj 
wydatku 

Kwo\ wydatk" 

Razem j 

W tym: 

Finansowana z Finansowana ze 
dotacji środków 

własnych 

2. Zestawienie źródeł finansowania zadania: 

Źródła finansowania zadania 

Dotacja Ż budżetu gminy 

Środki własne 
Inne 

Razem 

Łącma wartość 

wydatków 
poni !Sionych Udział poszczc gólnych źródeł 

finansowania \1 łącmej wart. 
Zadania w% 

100 % 
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V. Dodatkowe informacje i uwagi: 

„„„ ••• „ •• „.„„„.„„.„„„„.„„„„„„„ ••• „ •• „„„„„„„ •••• „„.„.„ • • „„„ •• „„„„ „„„„ „ .„„ „ „ •• „„„„„ „„ •• „„„„„„„„.„„.„„.„ 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::r:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

(miejscowość i data) icczęć i podpisy osób uprawniony h do skladania 
oświadczeń w li) 

Załączniki do sprawozdania: 
1) uwierzytelnione kserokopie dokumentów pot ierdzających V\rykorzy tanie dotacji, 
2) uwierzytelnione kserokopie protokołów odb · oru robót, jeżeli ze w ględu na rodzaj 

wykonywanych zadań wymagane było spo dzenie protokołu, 
3) oświadczenie dotyczące podatku od towarów ' usług tzw. V AT - u. 


