UCHWAŁA NR VIII/75/2011
RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
w sprawie przyjęcia zasad i tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej
rozliczania spółkom wodnym działającym na terenie gminy Góra Kalwaria.
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 z późn. zm.1) ), w związku art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.2) ) oraz art. 164 ust. 5c i ust.7
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.3) ),
uchwala się co następuje:
§ 1. Przyjmuje się zasady i tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej
rozliczania spółkom wodnym działającym na terenie gminy Góra Kalwaria w brzmieniu
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Góra Kalwaria.
§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
i wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Zbigniew Bugno

1) Zmiany

wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.z 2002, Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr
214, poz.1806, Nr 153,poz.1271; Dz.U.z 2003, Nr 80, poz.717, Nr 162,poz.1568; Dz.U.z 2004r.,Nr 102, poz.1055, Nr
116, poz.1203; Dz.U.z 2005r., Nr 172,poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006.,Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz.1337, Dz.U. z 2007r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.
1458; Dz.U. z 2009r., Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; Dz.U.z 2010r., Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40,
poz. 230, Nr 106, poz 675;
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010r., Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835,
Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz. 1726;
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005r., Nr 175, poz. 1462, Nr 267, poz. 2255, Dz.U.
z 2006r, Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658; Dz.U.z 2007r., Nr 21, poz.125, Nr 64, poz. 427, Nr 75 poz. 493, Nr
88, poz. 587, Nr 176, poz. 1238, Nr 147, poz. 1033, Nr 181, 1286, Nr 231, poz. 1704, Dz.U. z 2008r., Nr 199, poz.
1227, Nr 227, poz. 1505; Dz.U.z 2009r., Nr 168, poz. 1323, Nr 215, poz. 1664; Dz. U. z 2010r., Nr 44,poz. 253, Nr
96, poz. 620, Nr 182, poz. 1228 z 2011 nr 32 poz 159.
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Załącznik do Uchwały Nr VIII/75/2011
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
Zasady i tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania spółkom
wodnym działającym na terenie gminy Góra Kalwaria.
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Spółki wodne mogą ubiegać się o przyznanie dotacji z budżetu gminy Góra Kalwaria
przeznaczonej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub
dofinansowanie inwestycji w trybie i na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
§ 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 Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019,
z późn. zm.),
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 ( Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn.
zm.),
§ 3. Dotację mogą uzyskać spółki wodne, które spełniają łącznie następujące warunki:
1) działają na terenie Gminy Góra Kalwaria;
2) złożą wniosek o dofinansowanie wraz z harmonogramem i kosztorysem robót;
3) zabezpieczą na wykonanie prac, na które ma być udzielona dotacja, środki własne w wysokości
nie mniejszej niż 25% kosztorysowej wartości całości robót;
4) wykażą, że ściągalność składek w roku poprzedzającym złożenie wniosku była nie niższa niż 51
%.
§ 4. 1. Dotacja może być przyznana jedynie na roboty w całości wykonywane na terenie gminy
Góra Kalwaria.
2. Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest równoznaczne z jej przyznaniem.
3. Dotacja może być przeznaczona jedynie na zadanie, które będzie rozliczane przed końcem
roku budżetowego.
Rozdział 2.
Tryb udzielenia dotacji
§ 5. 1. Dotacja na realizację przedsięwzięcia o którym mowa w § 1 może być przyznana przez
Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria.
2. Wniosek musi zawierać w szczególności:
1) dane o ubiegającym się o dotację, w tym informację o posiadanych zasobach finansowych
wskazujących na możliwość wykonania zadania,
2) szczegółowy opis zadania,
3) termin i miejsce realizacji zadania,
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4) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz wskazanie źródeł finansowania
zadania,
5) informację o ściągalności składek w roku poprzedzającym złożenie wniosku.
3. Wnioski, o których mowa w ust. 1, należy składać w terminie do 15 września
poprzedzającym rok budżetowy, w którym przedsięwzięcie ma być realizowane.
4. Na rok 2011 wnioski należy składać do 15 czerwca 2011 r.
§ 6. Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria po zapoznaniu się ze złożonym wnioskiem
podejmuje decyzję w sprawie przyznania dotacji i jej wysokości w ramach środków zaplanowanych
na ten cel w budżecie Gminy Góra Kalwaria w formie zarządzenia.
§ 7. Wykaz spółek wodnych, którym przyznano dotacje zostanie zamieszczony w Biuletynie
Informacji publicznej.
Rozdział 3.
Umowa o dotację i rozliczenie dotacji
§ 8. 1. Po przyznaniu dotacji zawierana jest umowa ze spółką wodną, w której w szczególności
określa się wysokość przyznanej dotacji, zakres robót i termin zakończenia robót oraz termin
ostatecznego rozliczenia dotacji.
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
Miasta i Gminy Góra Kalwaria oraz sporządzenia aneksu do zawartej umowy.
§ 9. Przypadki i zasady zwrotu dotacji określone są w przepisach art. 251 i 252 ustawy z dn. 27
sierpnia 2009 o finansach publicznych ( Dz. U nr 2009 nr 157 poz. 1240 ze zm).
§ 10. 1. Przyznana dotacja podlega rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu w sprawozdaniu ,
którego wzór określi zarządzeniem Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria.
2. Spółka wodna otrzymująca dotację zobowiązana jest do przedłożenia sprawozdania ,
o którym mowa w ust. 1, w terminach określonych w umowie nie później jednak niż 30 dni po
zakończeniu realizacji przedsięwzięcia.
3. W przypadku wykorzystania tylko części przekazanej kwoty dotacji, niewykorzystana część
dotacji podlega zwrotowi w ciągu 15 dni od określonego w umowie dnia zakończenia realizacji
przedsięwzięcia.
4. Zakończenie umowy nastąpi z chwilą zaakceptowania przez Gminę Góra Kalwaria
sprawozdania, o którym mowa w ust. 1
Rozdział 4.
Postanowienia końcowe
§ 11. 1. Postępowanie o udzielenie dotacji jest jawne.
2. Rozliczenie z wykorzystania udzielonych dotacji Burmistrz zamieszcza w Biuletynie
Informacji Publicznej oraz w informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz
rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu .
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