
UCHWALA NR 148/XVIII/12

RADY MIEJSKIEJ W CHORZELACH

z dnia 27 marca 2012 r.

w sprawie okreslenia zasad udzielania dotacji celowej ze srodkow budzetu Miasta i

Gminy Chorzele dla spolek wodnych, trybu postepowania w sprawie udzielania dotacji i

sposobu jej rozliczania.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tekst

jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pozn. zm.), art. 164 ust. 5c ustawy z dnia 18 lipca 2001

r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r poz. 145) - Rada Miejska w Chorzelach uchwala,

co nastepuje:

§1

Przyjmuje si$ zasady udzielania dotacji celowej, tryb postepowania w sprawie udzielania dotacji i

sposob jej rozliczania, okreslone w Regulaminie w sprawie udzielania dotacji celowej ze srodkow

budzetu Miasta i Gminy Chorzele dla spolek wodnych realizujacych zadania zwiazane z bieza_cym

utrzymaniem wod i urzadzen wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie

Miasta i Gminy Chorzele, stanowiacym zalacznik do niniejszej uchwary.

§2

Wykonanie niniejszej uchwary powierza si? Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§3

Uchwala wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od daty jej ogloszenia w Dzienniku Urzedowym

Wojewodztwa Mazowieckiego.

Radca Prawny

Witold Zewandozoski



Zafacznik do Uchwaly Nr 148/XVII1/12

Rady Miejskiej w Chorzelach

z dnia 27 marca 2012 r.

REGULAMIN UDZIELANIA DOTACJI CELOWYCH ZE SRODKOW BUDZETU

MIASTA I GMINY CHORZELE DLA SPOLEK WODNYCH REALIZUJACYCH

ZADANIA ZWIAZANE Z UTRZYMANIEM WOD I URZADZEN WODNYCH

ORAZ NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE INWESTYCJI NA

TERENIE MIASTA I GMINY CHORZELE.

Rozdzial 1.

Postanowienia ogolne

§1
1. Spoika wodna moze korzystac z pomocy fmansowej z budzetu Miasta i Gminy Chorzele
na:

1) dofinansowanie dzialan zwiazanych z biezacym utrzymaniem wod i urzadzen wodnych,

2) finansowanie lub dofinansowanie inwestycji.

2. Pomoc finansowa, o ktorej mowa w ust. 1, polega na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu

przepisow ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

3. Maksymalna kwota srodkow przeznaczonych na pomoc finansowa_, o ktorej mowa w ust. 1 jest

okreslana w budzecie Miasta i Gminy na dany rok.

4. Wysokosc dotacji moze wynosic do 90% kosztow realizacji zadania, lecz nie moze

przekroczyc wielkosci srodkow finansowych zabezpieczonych na ten eel w budzecie Miasta i Gminy

Chorzele na dany rok.

5. Pomoc finansowa z budzetu Miasta i Gminy Chorzele b^dzie udzielana spolkom na podstawie

art. 164 ust. 5A -5d ustawy z dnia 18 lipca2001 r-. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z2012 r. poz. 145.).

6. W przypadku, gdy pomoc finansowa udzielana bedzie w odniesieniu do dzialalnosci, o jakiej

mowa w art. 164 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 145)

stanowic ona bedzie pomoc de minimis, o ktorej mowa w art. 164 ust. 5D ustawy Prawo wodne, zas

zasady jej przyznawania reguluja^ przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o post^powaniu w

sprawach dotyczacych pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z pozn. zm.) oraz



Rozporzadzenia komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 w sprawie stosowania art 87 i 88

Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE z 2006 r. L 379/5)

Rozdzial 2.

Zasady udzielania dotacji i tryb postepowania w sprawie jej udzielania

§2

1. Przyznanie pomocy finansowej, o ktorej mowa w § 1 ust. 1, nastepuje na podstawie pisemnego

wniosku spolki wodnej.

2. Wniosek, o ktorym mowa w ust. 1 powinien zawierac:

1) petna^ nazwe^ spolki wodnej,

2) adres spolki wodnej,

3) date i numer wpisu do katastru wodnego,

4) numer rachunku bankowego,

5) dane osob uprawnionych do skladania oswiadczeh woli w imieniu wnioskodawcy,

6) wielkosc wnioskowanej dotacji,

7) szczegolowy opis zadania,

8) termin i miejsce realizacji zadania,

9) harmonogram realizacji zadania,

10) kalkulacje przewidywanych kosztow realizacji zadania oraz wskazanie zrodel finansowania

zadania,

11) podpisy osob uprawnionych do skladania oswiadczen woli w imieniu wnioskodawcy,

3. W przypadku wniosku o udzielenie dotacji w zakresie wskazanym w § 1 ust. 1 pkt 2, oprocz

wymagan okreslonych w ust. 2 pkt 1-11, dodatkowo nalezy przedstawic dokumentacje

potwierdzajaca^ spetnienie warunkow zawartych w art. 164 ust. 7 Prawa wodnego.

4. Wzor wniosku o przyznanie dotacji stanowi zalacznik nr 1 do niniejszej Regulaminu.

5. Wnioski o udzielenie dotacji mozna skladac po wejsciu w zycie niniejszej uchwaly.

6. Do wniosku nalezy dolaczyc:

1) aktualny dokument rejestrowy oraz statut wnioskodawcy,

2) oswiadczenie, ze spolka wodna nie dziala w celu osiajmiecia zysku,

3) map§ ze wskazaniem lokalizacji zadania przewidzianego do realizacji.



7. Nabor wnioskow oglaszany bedzie corocznie poprzez umieszczenie informacji na tablicach

ogloszen w siedzibie Urzedu Miasta i Gminy Chorzele oraz w miejskim systemie internetowym.

8. Rozpatrywanie wnioskow odbywa si$ po przyjeciu przez Rad? Miejska Chorzele uchwafy

budzetowej lub uchwaty zmieniajacej budzet.

9. Decyzje^ w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla spolek

wodnych w ramach srodkow finansowych okreslonych w uchwale budzetowej podejmuje Burmistrz

Miasta i Gminy Chorzele, okreslajac jej wysokosc.

10. Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele moze uzaleznic rozpatrzenie wniosku od zlozenia w

wyznaczonym terminie dodatkowych dokumentow badz informacji.

11. W przypadku stwierdzenia uchybien lub innych wad wniosku Burmistrz Miasta i Gminy

Chorzele moze wezwac Wnioskodawcy do ich usuniecia w wyznaczonym czasie lub do uzupemienia

wniosku.

12. Wniosek, ktorego braki lub wady nie zostary usuniete we wskazanym terminie pozostaja^ bez

rozpatrzenia.

13. Wnioski o udzielenie dotacji zlozone po 15 listopada danego roku kalendarzowego bedq

rozpatrywane w roku nastejmym, pod warunkiem zabezpieczenia srodkow finansowych na ten eel w

budzecie Miasta i Gminy Chorzele.

14. Wnioski nie zrealizowane w danym roku z powodu braku srodkow finansowych, beda^

realizowane w pierwszej kolejnosci w roku nast^pnym, pod warunkiem zabezpieczenia srodkow

finansowych na ten eel w budzecie Miasta i Gminy Chorzele.

§3

1. Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele pisemnie zawiadomi wnioskodawcy o sposobie zalatwienia

wniosku, wzywajac jednoczesnie wnioskodawcy, ktoremu ma bye udzielona dotacja do zawarcia

stosownej umowy.

2. Warunkiem udzielenia spolce wodnej dotacji jest zawarcie pisemnej umowy, ktora w

szczegolnosci powinna okreslac:

1) szczegolowy opis i eel planowanego do realizacji zadania, na jaki dotacja zostala przyznana,

2) termin i miejsce wykonania planowanego zadania,

3) wysokosc udzielanej spolce dotacji, termin i tryb jej platnosci,



4) termin wykorzystania dotacji,

5) termin i sposob rozliczenia udzielonej dotacji celowej,

6) tryb kontroli wykonywania zadania,

Rozdzial 3.

Sposob rozliczania dotacji

§4

1. Spolka wodna zobowiazana jest do rozliczenia dotacji w terminie 14 dni od daty zakonczenia

realizacji zadania, nie pozniej jednak niz do 30 listopada danego roku.

2. O zachowaniu terminu decyduje data zlozenia dokumentacji w siedzibie Miasta i Gminy

Chorzele, a w przypadku przeslania poczta^ - listem poleconym, data stempla pocztowego.

3. Rozliczenie nast^puje w formie sprawozdania z realizacji zadania, ktore powinno zawierac w

szczegolnosci:

1) pelna^nazw^ spolki wodnej i jej adres,

2) date i numer wpisu do katastru wodnego,

3) wielkosc rozliczanej dotacji,

4) szczegolowy opis zrealizowanego zadania,

5) termin i miejsce realizacji zadania,

6) zestawienie poniesionych kosztow realizacji zadania oraz wskazanie zrodel finansowania,

7) podpisy osob uprawnionych do skladania oswiadczen woli w imieniu wnioskodawcy.

4. Do sprawozdania nalezy dolaczyc:

1) potwierdzone za zgodnosc z oryginalem kserokopie dokumentow potwierdzajacych

wykorzystanie dotacji (faktury, rachunki i inne wraz z dowodami zaplaty) oraz dokumentacji

fotograficzna, przed i po realizacji zadania,

2) potwierdzone za zgodnosc z oryginalem kserokopie protokolu odbioru robot, jesli ze wzgl^du na

rodzaj wykonywanych zadan bylo wymagane sporzadzenie protokolu odbioru.

§5



. Dotacja celowa udzielona z budzetu Miasta i Gminy Chorzele:

1) wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem,

2) pobrana nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci,

3) niewykorzystana w calosci lub czeici,

podlega zwrotowi do budzetu Miasta na zasadach okreslonych przepisami ustawy z dnia 27

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Rozdzial 4.

Postanowienia koncowe

§6-

1. Zapewnia s\qjawnosc post^powania w sprawie przyznania dotacji poprzez publikacj?

naboru wnioskow o przyznanie dotacji na stronie internetowej Urzedu Miasta i Gminy Chorzele.

2. W sprawach dotyczacych rozliczania udzielonych dotacji stosuje si? przepisy ustawy z dnia 27

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

3. Zalacznikiem Nr 1 do niniejszego Regulaminu jest wzor wniosku o udzielenie dotacji celowej z

budzetu Miasta i Gminy Chorzele na dofinansowanie dzialan zwiazanych z biezacym utrzymaniem

wod i urzadzen wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie Miasta i

Gminy Chorzele.

4. Zalacznikiem Nr 2 do niniejszego Regulaminu jest wzor sprawozdania z realizacji dzialan

zwiazanych z biezacym utrzymaniem wod i urzadzen wodnych oraz inwestycji a terenie Miasta i

Gminy Chorzele, na ktore udzielana jest dotacja celowa.

WICZ/\CY

fiiriukl Brzezicki



Zalacznik Nr 1 do Regulaminu Uchwaly Nr 148/XVIII/12
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 27 marca2012 r.

Zalacznik Nr 1 do Regulaminu w sprawie udzielania dotacji celowych ze srodkow
budzetu Miasta i Gminy Chorzele dla spolek wodnych na zadania zwiazane z biezacym
utrzymaniem wod i urzadzen wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie na
terenie Miasta i Gminy Chorzele.

Wniosek o udzielenie dotacji celowej z budzetu Miasta i Gminy Chorzele na
dofinansowanie dzialan zwiazanych z biezacym utrzymaniem wod i urzadzen wodnych
oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie Miasta i Gminy
Chorzele.

I. Dane wnioskodawcy:
1) Nazwa wnioskodawcy

2) Adres wnioskodawcy

3) Data i numer wpisu do katastru wodnego

4) Nazwa banku i numer rachunku bankowego

5) Dane osob uprawnionych do skladania oswiadczeh woli w imieniu

wnioskodawcy

II. Wielkosc wnioskowanej dotacji:

1) Wnioskowana kwota dotacji:

2) Siownie

III. Opis zadania przeznaczonego do realizacji z wnioskowanej dotacji:

1) Zakres przedmiotowy zadania:

2) Zakladane rezultaty realizacji zadania:

3) Termin i miejsce realizacji zadania:

4) Harmonogram realizacji zadania:

Okres realizacji Rodzaj podejmowanych dzialan

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztow realizacji zadania oraz wskazanie
zrodel finansowania zadania:

1) Kalkulacja przewidywanych kosztow realizacji zadania:

Rodzaj
planowanych

wydatkow

Laczna wartosc

planowanych
wydatkow

w tym

sfinansowanych z
dotacji

sfinansowanych ze
srodkow wlasnych

Razem



Strona 1

2) Zestawienie zrodel finansowania zadania:

/.nulla finansowania

zadania

t.aczna wartosc

planowanych wydatkow
Udzial poszczegolnych zrodel finansowania w tacznej
wartosci zadania w %

Wnioskowana dotacja
Srodki wlasne

Inne

Razem

V. Dodatkowe uwagi:

VI. Podpisy upowaznionych do skladania oswiadczen woli w imieniu wnioskodawcy:

Zalaczniki:

1) Aktualny odpis dokumentow rejestrowych.

2) Statut spolki

3) Oswiadczenie, ze spolka nie dziala w celu osiajmiecia zysku.

4) Potwierdzenie za zgodnosc z oryginalem budzet spolki wodnej.

5)



Zalacznik Nr 2 do Regulaminu Uchwaly Nr 148/XVIII/12
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 27 marca 2012 r.

Zalacznik Nr 2 do Regulaminu w sprawie udzielania dotacji celowych ze srodkow
budzetu Miasta i Gminy Chorzele dla spolek wodnych na zadania zwiazane z biezacym
utrzymaniem wod i urzadzen wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie na
terenie Miasta i Gminy Chorzele.

Sprawozdanie z realizacji dzialan zwiazanych z biezacym utrzymaniem wod i
urzadzen wodnych oraz inwestycji na terenie Miasta i Gminy Chorzele, na ktore
udzielana jest dotacja celowa.

I. Dane wnioskodawcy:
1) Nazwa wnioskodawcy

2) Adres wnioskodawcy

3) Data i numer wpisu do katastru wodnego

4) Nazwa banku i numer rachunku bankowego

5) Dane osob uprawnionych do skladania oswiadczen woli w imieniu

wnioskodawcy

II. Wielkosc wnioskowanej dotacji:

1) Wnioskowana kwota dotacji:

2) Slownie

III. Opis zadania przeznaczonego do realizacji z wnioskowanej dotacji:

1) Zakres przedmiotowy zadania:

2) Zakladane rezultaty realizacji zadania:

3) Termin i miejsce realizacji zadania:

4) Harmonogram realizacji zadania:

Okres realizacji Rodzaj podejmowanych dzialan

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztow realizacji zadania oraz wskazanie
zrodel finansowania zadania:

1) Zestawienie dokumentow potwierdzajacych poniesienie wydatkow zwiazana^ z realizacji
zadania sfinansowania z dotacji:

Nr

dokumentu

Data wystawienia
dokumentu

Rodzaj
wydatku

Kwota

wydatku
w tym

Sflnansowany z dotacji Sflnansowany ze
srodkow wlasnych

Razem



2) Kalkulacja poniesionych kosztow realizacji zadania:

Rodzaj poniesionych
kosztow

Laczna wartosc

poniesionych wydatkow
w tym

Sfinansowanych z
dotacji

Sfinansowanych ze srodkow
wlasnych

Razem

3) Zestawienie zrodel finansowania zadania:

Z rod la finansowania

zadania

Laczna wartosc

poniesionych wydatkow
Udzial poszczegolnych zrodel finansowania w tacznej

wartosci zadania w %

Dotacja z budzetu
Miasta i Gminy
Srodki wlasne

Inne

Razem 100%

V. Dodatkowe uwagi:

V Podpisy upowaznionych do skladania oswiadczen woli w imieniu wnioskodawcy:

Zalaczniki:

1)

2)


