
UCHWAŁA NR XXII/166/2013 
RADY GMINY SUCHOŻEBRY

z dnia 27 listopada 2013 r.

w sprawie ustalenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie 
udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania 

Na podstawie  art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013r. poz. 
594.) oraz art. 164 ust.5a, 5b, 5c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 
145 z późn. zm.) Rada Gminy Suchożebry postanawia, co następuje: 

§ 1. Ustala się zasady udzielania dotacji celowej, tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej 
rozliczania dla spółek wodnych z przeznaczeniem na działalność o której mowa w art. 164 ust. 3 pkt. 3-6 ustawy 
z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.). 

§ 2. 1. Dotacje celowe dla spółek wodnych, zwane dalej dotacjami, udzielane będą z budżetu Gminy 
Suchożebry dla spółek wodnych, działających i realizujących zadania na terenie Gminy Suchożebry. 

2. Dotacje będą udzielane na bieżące wykonanie, utrzymywanie i eksploatację wód i urządzeń wodnych oraz na 
finansowanie lub dofinansowanie inwestycji realizowanych na terenie Gminy Suchożebry służących do: 

1) ochrony przed powodzią, 

2) melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych, 

3) wykorzystywania wody do celów przeciwpożarowych, 

4) utrzymywania wód tj. na: 

a) konserwację i renowację rowów wraz z budowlami, 

b) konserwację i renowację drenowania wraz z budowlami, 

c) konserwację i renowację rurociągów związanych funkcjonalnie z urządzeniami wymienionymi w pkt. a i b, 

d) inwestycje w urządzenia melioracji szczegółowej. 

3. Łączna kwota dotacji ustalana będzie przez Radę Gminy  Suchożebry na dany rok budżetowy w uchwale 
budżetowej. 

4. Kwota dotacji w danym roku budżetowym może być przyznana w wysokości: 

1) do 75 % kosztów zadania w przypadku, gdy spółka wodna w roku poprzedzającym rok budżetowy 
udokumentuje ściągalność składek członkowskich powyżej 75 % wartości uchwalonej w budżecie spółki 
wodnej, 

2) do 50 % kosztów zadania w przypadku, gdy spółka wodna w roku poprzedzającym rok budżetowy 
udokumentuje ściągalność składek członkowskich w przedziale 50 % - 75 % wartości uchwalonej w budżecie 
spółki wodnej. 

5. Dotacja dla spółek wodnych działających krócej niż rok może być przyznana do wysokości nie 
przekraczającej 50% kosztów zadania. 

§ 3. 1. Dotacje przyznawane będą na wniosek złożony przez spółkę wodną w terminie do dnia 30 września roku 
poprzedzającego rok budżetowy, w którym przedsięwzięcie będzie realizowane. 

2. Nabór wniosków ogłaszany będzie od 2014 roku na stronie internetowej Gminy Suchożebry - 
www.suchozebry.pl. 

3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 4. Decyzję w sprawie przyznania dotacji, w ramach środków finansowych określonych w uchwale 
budżetowej, podejmuje Wójt Gminy Suchożebry, określając jej wysokość przy uwzględnieniu zapisów § 
2 niniejszej uchwały. 

§ 5. Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej między Gminą Suchożebry, a spółką wodną. 
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§ 6. 1. Spółka wodna, która otrzymała dotację dokonuje jej rozliczenia, przedkładając sprawozdanie rzeczowo-
finansowe z wykorzystania dotacji. 

2. Dokumentacja rozliczeniowa z realizacji zadania, podpisana przez osoby uprawnione do składania 
oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej oraz osobę odpowiedzialną za prowadzenie spraw finansowych spółki 
wodnej, winna być złożona w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od zakończenia zadania, nie później niż do dnia 
15 grudnia danego roku. 

§ 7. Zapewnia się jawność postępowania w sprawie udzielania dotacji poprzez publikację naboru wniosków 
i zarządzeń Wójta Gminy Suchożebry w biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Suchożebry. 

§ 8. W sprawach dotyczących udzielania i rozliczania dotacji stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suchożebry. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 

 

Przewodnicząca Rady 

Marzena Komar
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