Załącznik nr 1
UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ
z dnia …………. 2018 r.
w sprawie zasad udzielania spółce wodnej dotacji z budżetu Gminy Goczałkowice-Zdrój
na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i
sposobu ich rozliczania
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminny (Dz.U.2018.994 t.j. z dnia 2018.05.24 z późniejszymi zmianami) oraz
art. 443 ust. 2-6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późniejszymi
zmianami), po zgłoszeniu Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Prezesowi Urzedu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów oraz po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki i Finansów Gminy
Goczałkowice-Zdrój
Rada Gminy Goczałkowice-Zdrój uchwala
§ 1. 1. Zasady udzielania spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój dotacji
celowej z budżetu Gminy Goczałkowice-Zdrój oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i
sposób jej rozliczania.
2. Dotacji celowej udziela się na:
1) bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój,
2) finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój polegających na
wykonaniu melioracji wodnych lub urządzeń wodnych,
3. W przypadku jeżeli spółka wodna złoży wniosek o dotację o której mowa w § 1 pkt. 2 realizowanej w
nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza, stanowić ona będzie pomoc de minimis
w zależności od zakresu prowadzonej działalności:
1) pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407 /2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis
(Dz. Urz. L. 352 z 24.12. 2013 r.)
2) pomoc de minimis w rolnictwie, w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18
grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do
pomocy de minimis w sektorze rolnym ( Dz. Urz. L. 352 z 24.12.2013 r.)
3) pomoc de minimis w rybołówstwie w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27
czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do
pomocy de de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014 r.).
4. Wysokość dotacji dla spółki wodnej wynosić będzie 85% kosztów realizacji zadań, przedstawionych w
kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania, ujętej we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1, lecz
nie więcej niż kwota wyliczona według następującego wzoru:

gdzie:
Kmaxi - maksymalna kwota dofinansowania dla danej spółki wodnej w roku budżetowym [w zł];
B - środki na dany rok zaplanowane w budżecie Gminy Goczałkowice-Zdrój na dotacje dla spółek wodnych
[w zł];
si - kwota składek członkowskich zebranych przez daną spółkę wodną w roku poprzednim [w zł];
Σs - łączna kwota składek członkowskich zebranych przez wszystkie spółki wodne w roku poprzednim [w zł].
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5. Spółki wodne zamierzające ubiegać się o dotację w danym roku budżetowym przedkładają Wójtowi Gminy
Goczałkowice-Zdrój informację o zebranych składkach członkowskich za poprzedni rok w terminie do końca
stycznia
roku,
w
którym
wnioskować
będą
o
udzielenie
dotacji.
6. Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój w terminie do 15 marca danego roku zawiadomi spółki wodne o
maksymalnej kwocie dofinansowania o jaką mogą wnioskować, pouczając jednocześnie o terminie złożenia
wniosku.
§ 2. 1. Podstawą do udzielenia dotacji jest złożenie wniosku przez spółkę wodną, o której mowa w § 1 ust. 1.
2. Wniosek o którym mowa w ust 1 winien zawierać:
1) nazwę i adres podmiotu ubiegającego się o udzielenie dotacji,
2) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania wraz z podaniem terminu i sposobu
realizacji,
3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
4) kwotę wnioskowanej dotacji,
5) oświadczeniem o wpisaniu spółki wodnej do rejestru spółek wodnych,
6) dokument wskazujący osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej, wraz
z zatwierdzonym statutem spółki wodnej,
7) numer NIP,
8) numer REGON,
9) nazwa banku i numer rachunku,
10) informacje o posiadanych własnych środkach finansowych oraz uzyskanych z innych źródeł na
realizację danego zadania,
11) kwotę składek członkowskich zebranych przez spółkę wodną w roku poprzednim.
3. W przypadku spółki wodnej dla której udzielona dotacja stanowić będzie pomoc de minimis, pomoc de
minimis w rolnictwie lub rybołówstwie wraz z wnioskiem o którym mowa w ust 1 i wymaganiami
określonymi w ust. 2 zobowiązana jest do przedstawienia udzielającemu pomocy:
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie albo
rybołówstwie, jakie otrzymała w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch
poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis, pomocy de
minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymała w tym okresie, albo
oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
2) informacji dotyczących w szczególności spółki wodnej i prowadzonej przez niej działalności
gospodarczej, zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc
de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z poźn. zm.) lub zgodnie z formularzem stanowiącym
załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych
przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr
121, poz. 810).
4. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych lub innych wad wniosku wzywa się podmiot do
ich usunięcia w terminie 21 dni od dnia doręczania wezwania. Wniosek nie poprawiony pozostaje bez
rozpatrzenia.
§ 3. 1. Wójt Gminy rozpatruje kompletny wniosek w terminie do 30 dni od daty wpływu powołując Komisję
Oceniającą, która przedkłada propozycję przyjęcia lub odrzucenia wniosku.
2. Przy rozpatrywaniu wniosku na realizacje zadania uwzględnia się w szczególności:
1) możliwości finansowe gminy,
2) ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów,
3) ocenę możliwości prawidłowej realizacji zadania oraz przewidywane efekty jego realizacji dla
spełnienia prawidłowego funkcjonowania melioracji wodnych, urządzeń wodnych i racjonalnej
gospodarki na terenach zmeliorowanych.
3. Wójt Gminy na wniosek Komisji Oceniającej podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji.
4. Wójt Gminy zawiadamia spółkę wodną o wynikach oceny i rozpatrzeniu wniosku.
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§ 4. 1. Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy.
2. Umowa powinna zawierać postanowienia określone w art. 250 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U.2017.2077 t.j. z dnia 2017.11.10) oraz w szczególności tryb przekazywania
dotacji i wskazanie osoby merytorycznie nadzorującej wykonanie zadania.
3. Dotacja przekazana będzie na rachunek bankowy podmiotu w terminie i na warunkach określonych w
umowie.
§ 5. 1. Po wykonaniu zadania spółka wodna zobowiązana jest do przedstawienia rozliczenia końcowego
zadania pod względem rzeczowym i finansowym.
2. Rozliczenie końcowe zadania powinno nastąpić w terminie 15 dni od jego zakończenia.
3. Dotowana spółka wodna zobowiązana jest na oryginałach rachunków, faktur i innych dokumentach
finansowych dotyczących wydatkowania środków dotacji zamieścić klauzulę „powyższa kwota została
otrzymana z dotacji Gminy Goczałkowice-Zdrój na realizację zadania ………………………. zgodnie z
umową nr………………….. z dnia ………………..”.
4. Do rozliczenia rzeczowo finansowego spółka wodna dołącza kserokopie rachunków, faktur i innych
dokumentów finansowych dotyczących wydatkowania środków z udzielonej dotacji na wykonanie
zadania.
5. Dotacja wykorzystana niezgodnie z jej przeznaczeniem, a także w przypadku dotacji nienależnie udzielonej
lub nadmiernie pobranej, dotacja podlega zwrotowi w części wykorzystanej niezgodnie z jej
przeznaczeniem, nienależnie udzielonej lub nadmiernie pobranej, wraz z odsetkami w wysokości jak dla
zaległości podatkowych, w terminie i na zasadach określonych przepisami ustawy o finansach
publicznych.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Goczałkowice-Zdrój.
§ 7. 1. W 2018 roku:
1) złożenie informacji, o której mowa w § 1 ust. 5 dokonuje się w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie
niniejszej uchwały.
2) poinformowanie o przysługujących kwotach dofinansowania, o którym mowa w § 1 ust. 6 dokonuje się
w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.
3) złożenie wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1 dokonuje się w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie
niniejszej uchwały.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Uzasadnienie
W związku z wejściem w życie nowego Prawa Wodnego uchylona została ustawa na podstawie której Gmina
Goczałkowice-Zdrój wydała uchwałę nr X/47/2011 z dnia 9 sierpnia 2011 roku w sprawie zasad udzielania
spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Goczałkowice-Zdrój trybu postępowania w sprawie
udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania). Z dniem 01 stycznia 2018 roku, na mocy art. 573 ustawy Prawo
wodne zostały bowiem uchylone przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, na podstawie których
podjęta została wyżej wskazana uchwała. W konsekwencji, uchwała Gminy Goczałkowice-Zdrój nr
X/47/2011 z dnia 9 sierpnia 2011 roku w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z
budżetu Gminy Goczałkowice-Zdrój trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej
rozliczania przestała obowiązywać z mocy prawa. Stało się przeto konieczne ażeby wydać nową uchwałę - na
podstawie obecnie obowiązującej ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. – i uregulować zasady
udzielania dotacji celowej spółką wodnym, tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej
rozliczania.
Projekt powyższej uchwały może stanowić pomoc publiczną lub pomoc de minimis, dlatego podlega
zgłoszeniu do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

