Uchwała Nr III/25/18
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 28 grudnia 2018 roku
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania
w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( tekst jednolity, Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 443 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r., poz. 2268) Rada Miejska w Pyzdrach uchwala
co następuje:
§1
Ustala się zasady udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy i Miasta
Pyzdry na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na dofinansowanie inwestycji,
tryb postępowania przy udzielaniu dotacji i sposób ich rozliczania.
§ 2.
1. Spółki wodne mogą otrzymać coroczną dotację w wysokości określonej w budżecie
Gminy i Miasta Pyzdry w wysokości 40 % wartości wykonywanych robót.
2. W przypadku ubiegania się o dotację przez spółki wodne prowadzące działalność
gospodarczą, udzielone dofinansowanie będzie stanowić 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. UE L352 z 24.12.2013r.).
§3
Informację o możliwości otrzymania dotacji, o której mowa w § 2 Burmistrz Pyzdr podaje do
publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w
Pyzdrach i w Biuletynie Informacji Publicznej.
§4
1.Spółki wodne mogą ubiegać się o udzielenie dotacji i składać wnioski do Burmistrza Pyzdr
do dnia 20 października roku budżetowego, w którym ma być realizowane zadanie.
2. W przypadku powodzi, podtopień, zalań, podwyższenia poziomu wód gruntowych,
obniżenia poziomu wód na skutek długotrwałej suszy, awarii urządzeń melioracyjnych
dopuszcza się możliwość składania wniosków w trakcie roku budżetowego, w którym ma
być realizowane zadanie, nie później jednak niż do dnia 30 listopada.
§5
1. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych lub konieczności merytorycznego
uzupełnienia wniosku lub wyjaśnienia jego treści Burmistrz Pyzdr może wezwać
wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku lub złożenia wyjaśnień w terminie 14 dni.
3. Jeżeli wnioskodawca nie uzupełni wniosku lub nie złoży wyjaśnień zgodnie z wezwaniem,
o którym mowa w ust.2, wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

§6

1

Decyzję w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla spółek
wodnych w ramach środków finansowych określonych w uchwale budżetowej podejmuje
Burmistrz Pyzdr.
§7
1. Rozliczenie dotacji następuje w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania,
jednak nie później niż do 20 grudnia danego roku budżetowego.
2. Rozliczenie następuje w formie sprawozdania z realizacji zadania, wg wzoru określonego
w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dotacja celowa udzielona z budżetu Gminy Pyzdry podlega zwrotowi do budżetu na
zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.
§8
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr.
§9
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i obowiązuje do dnia 30 czerwca 2021 roku.
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Uzasadnienie
do uchwały Nr III/25/18
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 28 grudnia 2018 roku

W związku ze zmianą ustawy Prawo wodne podejmuje się nową uchwałę Rady
Miejskiej w Pyzdrach w sprawie udzielania dotacji do spółek wodnych.
Projekt uchwały został przesłany do uzgodnienia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów oraz Ministrowi Rolnictwa I Rozwoju Wsi.
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