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RADY PONVIATUPRUSZKOWSKIEGO
z dnia

2018 r

w sprawie udzielenia spółkom wodnym dotacji celowych z bufetu Powiatu Pruszkowskiego,trybu
postępowania w sprawie udzielenia tych dotacji i sposobu ich rozliczenia

Na podstawie art. 443 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne ( Dz. U. poz. 1 566 i 2] 80 oraz

z 201 8 r. poz. 650 i 710) uchwala się, co następuje:

''

''"

$ 1. Uchwała określa zasady udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Powiatu
Pruszkowskiego, przeznaczonychna bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na dofinansowanie
inwestycji, trybu postępowaniaw sprawie udzielaniatych dotacji i sposobuich rozliczania.
$ 2. 11ekroćjestmowa o:
1) spółce wodną -- rozumie się przez to formę organizacyjną,o której mowa w art. 441 ustawy Prawo wodne;
2) dotacji -- rozumie się przez to dotację celową, o której mowa w art. 221 ust. l ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o Hlnansachpublicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 iz 20 18 r. poz. 62).
$ 3. 1. Warunkiem uzyskania przez spółkę wodną dotacji jest:
1) prowadzenie działalności na tereŃe Powiatu Pruszkowskiego;
i zakończenia realizacji przedsięwzięcia;
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3) zabezpieczenieudziału środków własnych w formie nakładów rzeczowych,finansowych lub rzeczowonmansowychna realizację przedsięwzięcia, na które ma być udzielona dotacja, w wysokości co najmniej
10% kosztorysowej wartości wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia;
"'"' '
2. Przedsięwzięcie,

o którego do$mansowanie ubiega się spółka, winno

wodnych na terenie Powiatu Pruszkowskiego.
3. Suma pozyskanych środków
planoWałlego przedsięwzięcia.

publicznych

nie może przekroczyć

służyć poprawie

stosunków

90% wartości kosztoiysowd

4. Kwotę prz.znaczoną na dotacje, o których mowa w $ 1, określa Rada Powiatu Pruszkowskiego

w uchwale budżetową.

$ 4. !.Spdłkz.wodna
stanowiącego załączniknr

zainteresowana przyznaniem--dotacji
l douchwały.

składa pisemny wnioselrwedług

'

'

'

wzoru
'

2 Wniosek o dotację nale4' złożyć w temlinie do dnia 31 października roku poprzedzającego rok
budżetowy, w którym przedsięwzięcie ma być realizowane.
' 3 W wjątkowych przypadkach można złożyć wniosek po uchwaleniu budżetu, lecz nie później niż do dnia
30 września roku budżetowego, w którym ma być przyznana dotacja.
'

$ 5. 1. O udzieleniu dotacji rozstrzyga Zarząd Powiatu Pruszkowskiego.
. 2. W przypadku niekompletności wniosku lub in)zlych zastrzeżeń do jego treści Zarząd Powiatu
Pmszkowskiego może wezwać wnioskodawcę do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, względnie
udzielenianiezbędnych Wjaśnień
$ 6. 1. Udzielenie dotacji następujena podstawieumowy zawartej ze spółkąwodną.
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2. Spółka wodna zobowiązana jest do rozliczenia dotacji w formie sprawozdania, którego wzór określa
załącznik nr 2 do uchwały.

3. Przypadki zwrotu dotacji i zasady ich zwrotu określają przepisy art. 251 i 252 ustawy o finansach
publicznych.
$ 7. 1. W prze'padku ubiegania się przez spółkę wodną o dotację na prowadzoną działalność umożliwiającą

osiągnięcie zysku netto, o którą mowa w art. 441 ust. 2 ustawy Prawo wodne, udzielone dofinansowanie
będzie stanowić pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komiqi(UE)

nr 1407/20 13 z dnia 18 grudnia

2013 r. w sprawie stosowania art. 107i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europąskid do pomocy de
minimis(Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

2. W celu uzyskania pomocy, o którą mowa w ust. 1, do wniosku o przyznanie dotacji nale4' dołącąrć
organowi
udzielającemu
pomocy
zaświadczenia
ioświadczenia,
októrych
mowa
w art. 37 ust. l i ust. 2 pkt l i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących
pomocy pub[icznej (Dz. U. z 20] 8 r. poz. 362).

3. Dotacje stanowiące pomoc de minimis mogą być udzielane na podstawie niniejszej uchwały do dnia
3 1 grudnia 2020 r.

$ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pruszkowskiego.
$9. Uchwała wchodzi wżycie
Województwa Mazowieckiego.

po upływie

14dni

od dnia ogłoszenia wDziemliku
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załącznik nr l
do uchwały Nr . ...../...

.../2018

Rady Powiatu Pruszkowskiego

z dnia .................... 2018r.

Wniosek
o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Pruszkowskiego

l Dane dotyczącewnioskodawcy:
nazwa:
adres:

data i numer wpisu w katastrze wodnym:
nr rachunku bankowego:
osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy
e
tel
tel

2. Opis planowanego przedsięwzięcia (np.
lokalizacja, rodzaj robót):

rodzaj, nazwa obiektu lub inwestycji,

termin i miejsce realizacji

posiadanie zezwoleń wymaganych prawem

3. Zródła finansowania przedsięwzięcia
Ip.

nazwa przedsięwzięcia

4. Wnioskowana kwota dotacji
Wnioskowana dotacja będzie/nie będziet przeznaczonana prowadzoną działalność
umożliwiająca osiągnięcie zysku netto.

(data i podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli)

' niepotrzebne skreślić

załącznik nr 2
do uchwały Nr ... .../... .../2018

Rady Powiatu Pruszkowskiego

z dnia.................... 2018r.

(pieczęć spółki wodnej)

(midscowość, data)

Sprawozdanie
z wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Powiatu Pruszkowskiego

Na podstawieumowy nr
Spółka Wodna
Powiatu Pruszkowskiego w kwocie

zawartej w dniu
otrzymała dotację celową z budżetu

zł

Opis zrealizowanegozadania

Data zakończenia realizacji zadania zgodnie z protokołem odbiom

Rozliczenie dotacji
rodzaj wydatku

data poniesienia

kwota

źródło finansowania

Do sprawozdania należy dołączyć kopie faktur (rachunków) potwierdzających poniesione

wydatki oraz protokół odbioru.

(data i podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli
oraz osoby odpowiedzialnej za sprawy finansowe)

UZASADNIENIE

Konieczność uchwalenia uchwały w sprawie przŃęcia zasad i trybu postępowaniaprzy

udzielaniu spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Powiatu Pruszkowskiego,trybu
postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania wynika z prawa wodnego
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 i 2180)
Na terenie Powiatu Pruszkowskiego funkcjonuje pięć spółek wodnych.
Ponieważ przychody spółek wodnych pozyskiwane ze składek członkowskich, nie są
wystarczające dla realizacj i ich celów statutowych, działania te należy wspierać poprzez dotacj e

celowe z budżetu powiatu. Jest to działanie pożytecznei niezbędne,zwłaszcza wobec
wieloletniego zaniedbywania urządzeń wodnych i melioracŃnych.

Aby umożliwić przekazywanie środków nlnansowych spółkom wodnym, niezbędnejest
podjęcie przedmiotowej uchwały. Zgodnie z art. 443 ust. 6 ustawy prawo wodne w przypadku

gdy dotacja stanowi pomoc publiczną lub pomoc de minimis, ją udzielenie następuje
z uwzględnieniem warunków dopuszczalności td pomocy określonych w przepisach prawa
Unii Europejskie. Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej projekt programu pomocowego przewidującego
udzielenie pomocy de minimis został zgłoszony Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów. W związku z tym, iż uchwała przewiduje udzielenia pomocy w rolnictwie
projekt uchwały podlega rówmeż zgłoszeniu ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa w
oparciu o art. 7 ust. 3a powołaną powyżej ustawy.

Niniejsza uchwała stanowi akt prawa miejscowego w rozumieniu art. 40 ustawy
o samorządzie powiatowym, gdyż wydana jest na podstawie upoważnienia ustawowego
(art. 443 ust. 4 ustawy - Prawo wodne).

Niniejsza działania nie wpisują się w obszar Strategii
Pruszkowskiego na lata 2015-2025. Aktualizacja 2017.
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