
UCHWAŁA Nr XXXVII/293/2018 

  

RADY MIEJSKIEJ W PONIECU 

 
z dnia  25 września 2018 r. 

 

 w sprawie zasad udzielania dotacji celowych, ze środków budżetu gminy dla 

spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej 

rozliczania.  

 

 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.), art. 443 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 

20lipca 2017 r. Prawo wodne Dz. U. z 2017 r. poz.1566 ze zm.) Rada Miejska w Poniecu 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się zasady udzielania ze środków budżetu gminy dotacji celowych, na rzecz spółek 

wodnych, na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na dofinansowanie inwestycji, 

tryb postępowania przy ich udzielaniu i sposób ich rozliczania.  

§ 2. Udzielona dotacja celowa nie może przekroczyć 50% kosztów realizacji zadania. 

§ 3. Łączna kwota środków przeznaczonych na dotacje celowe w danym roku budżetowym, 

zostanie określona w budżecie gminy. 

§ 4. Udzielenie dotacji, o której mowa w § 1, następuje na podstawie pisemnego wniosku spółki 

wodnej. 

§ 5. Wniosek, o którym mowa w § 4, powinien zawierać:  

1) dane o spółce wodnej ubiegającej się o dotację na realizację zadania zawierające pełną nazwę, 

adres, datę i numer wpisu do katastru wodnego, zakres jej działania wynikający ze statutu lub 

dokumentu rejestrowego, 

2) opis zadania proponowanego do realizacji, 

3) termin i miejsce realizacji zadania, 

4) kalkulację kosztów realizacji zadania, 

5) deklarowaną wielkość udziału własnego wnioskodawcy w realizacji zadania, 

6) numer rachunku bankowego spółki wodnej. 

§ 6. Wnioski o udzielenie dotacji celowej składa się w ciągu roku budżetowego nie później 

jednak niż do 30 września rok bieżącego.  

§ 7. 1. Udzielenie dotacji celowej następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą 

Poniec a spółką wodną. 

2.Termin przekazania dotacji na rachunek bankowy spółki wodnej określi Burmistrz Ponieca 

w umowie, o której mowa w ust. 1. 

§ 8. Spółka wodna zobowiązana jest do złożenia sprawozdania rzeczowo-finansowego 

z wykorzystania dotacji celowej i do jej rozliczenia w terminie do dnia 30 listopada roku, 

w którym otrzymała dotację. 

§ 9. Do rozliczenia i sprawozdania Spółka wodna zobowiązana jest załączyć potwierdzone za 

zgodność z oryginałem kserokopie protokołów odbioru, faktur, rachunków i innych 

dokumentów, stwierdzających poniesione koszty. 

§ 10. Dotacja celowa: 



1) wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem; 

2) pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości; 

3) niewykorzystana w całości lub części podlega zwrotowi do budżetu gminy w terminie do 

15 grudnia danego roku. 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca. 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

 



Uzasadnienie  
do Uchwały Rady Miejskiej w Poniecu  

z dnia 25 września 2018 r. 

 

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej, ze środków budżetu gminy dla spółek 

wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.  

Zgodnie (Art. 205) Ustawą Prawo Wodne utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych 

należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością 

spółki wodnej - do tej spółki. 

Spółki te (art. 443 ust.2) na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na 

finansowanie lub dofinansowanie inwestycji mogą korzystać z pomocy finansowej z budżetów 

jednostek samorządu terytorialnego. Pomoc ta  (ust.3) polega na udzieleniu dotacji celowej  

a zasady (ust.4) udzielania takiej dotacji, tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji 

i sposób jej rozliczania określają organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego 

w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego. 

Wobec faktu, że gmina Poniec zamierza udzielić dotacji celowej spółkom wodnym 

działającym na jej terenie,  podjęcie  uchwały jest uzasadnione.  

 

 

 

 

 


