
  

Uchwała Nr XXXI.418.2020 

Rady Gminy Nadarzyn 

z dnia 23 grudnia 2020 r. 

 

w sprawie zasad udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania spółkom wodnym 
działającym na terenie Gminy Nadarzyn 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tj. Dz.U. 2020 poz. 713, 1378) oraz art.7 ust.3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o 
postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2020r. poz.708)  oraz art. 
443 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (tj. Dz.U. 2020 poz. 310 z późn. zm., 
Dz.U. poz. 284,  Dz.U. poz. 695,  Dz. U. Poz. 782, Dz.U. poz. 875, Dz.U. poz. 1378) uchwala 
się, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa zasady udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania spółkom wodnym 
działającym na terenie Gminy Nadarzyn na roboty mające na celu bieżące utrzymanie wód 
i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie realizowanych inwestycji 
na terenie Gminy Nadarzyn. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) spółce wodnej – rozumie się przez to formę organizacyjną, która nie działa w 
celu osiągnięcia zysku, utworzoną zgodnie z art. 441 ust.1 ustawy Prawo wodne (tj. 
Dz.U. 2020 poz. 310, z późn. zm., Dz.U. poz. 284,  Dz.U. poz. 695,  Dz. U. Poz. 782, 
Dz.U. poz. 875, Dz.U. poz. 1378) 

2) dotacji – rozumie się przez to pomoc finansową z budżetu gminy, o której mowa 
w art. 443 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. 2020 poz. 310, 
z późn. zm., Dz.U. poz. 284,  Dz.U. poz. 695,  Dz. U. Poz. 782, Dz.U. poz. 875, Dz.U. 
poz. 1378. ) 

3) Gminie – rozumie się przez to Gminę Nadarzyn, 

4) Wójcie Gminy – rozumie się przez to Wójta Gminy Nadarzyn. 

§ 3. 1. Spółki wodne, funkcjonujące na terenie Gminy Nadarzyn mogą otrzymać dotację celową 
w danym roku budżetowym w wysokości określonej w budżecie Gminy Nadarzyn 
z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji robót ze składek członkowskich 
na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie 
realizowanych inwestycji na terenie Gminy Nadarzyn. 

         2. Dotacja udzielana spółce wodnej nie może przekroczyć 85 % wydatków na    
realizowane przez nią przedsięwzięcia, o których mowa w § 3 ust. 1, nie więcej jednak niż w 
wysokości 500 000,00 zł 

 



3. Dotację mogą uzyskać spółki wodne, które spełniają łącznie następujące warunki: 

1) działają na terenie Gminy Nadarzyn; 

2) złożą wniosek o dofinansowanie; 

3) dołączą do wniosku o dofinansowanie: 

a. kosztorys lub zestawienie robót z określeniem ich wartości, 

b. aktualny dokument rejestrowy, 

c. aktualny statut spółki wodnej, 

d. sprawozdanie z działalności spółki wodnej za rok poprzedzający złożenie 
wniosku, 

e. zaświadczenie o prowadzonym rachunku bankowym; 

4) zabezpieczą na wykonanie prac, na które ma być udzielona dotacja, inne środki 
finansowe w tym środki własne w wysokości nie mniejszej niż 15% kosztorysowej 
wartości całości robót; 

4. Spółki wodne zainteresowane przyznaniem dotacji mogą złożyć wniosek 
o dofinansowanie według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały 
w siedzibie Urzędu Gminy. 

 

§ 4. 1. W przypadku ubiegania się o przedmiotową 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 (D. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.). 

2. Spółki wodne dla których dotacja będzie stanowiła pomoc de minimis zobowiązane 
są do przedłożenia wraz z wnioskiem 

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie 
i pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymały w roku podatkowym, w którym 
ubiegały się o pomoc oraz w dwóch poprzednich latach podatkowych, albo 
oświadczenie o wielkości wszystkich pomocy de minimis oraz pomocy de minimis 
w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanych w tym okresie, albo oświadczenie 
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; 

2) informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 
r. 
w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc 
de minimis  (tj. Dz. U. Poz. 312 i 1704, Dz.U. z 2016 r. poz. 238) 

 

§ 5. 1. Dotacja może być przyznana jedynie na roboty w całości wykonywane na terenie Gminy 
Nadarzyn. 



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 
danego roku budżetowego. 

4. Suma udzielonych dotacji celowych w danym roku budżetowym, nie może przekroczyć 
wielkości środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy. 

 

§ 6. 1. Wójt Gminy po zapoznaniu się ze złożonym wnioskiem podejmuje decyzję 
w sprawie przyznania dotacji i jej wysokości z uwzględnieniem środków przeznaczonych 
w budżecie Gminy na dotacje dla spółek wodnych. 

2. Wójt Gminy powiadamia pisemnie spółki wodne o udzieleniu lub nieudzieleniu dotacji 
z budżetu Gminy. Informacja o nieprzyznaniu dotacji powinna zawierać uzasadnienie. 

3. Wykaz spółek wodnych, którym przyznano dotacje zostanie zamieszczony w Biuletynie 
Informacji Publicznej. 

 

§ 7. 1. Po przyznaniu przez Gminę dotacji, o której mowa w § 3 ust. 1, zawierana jest pisemna 
umowa ze spółką wodną reprezentowaną przez osobę (osoby) uprawnioną do składania 
oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej. 

2. Zmiana zakresu wykonywanych robót, na które przyznano dotacje wymaga zgody Wójta 
Gminy oraz sporządzenia aneksu do zawartej umowy. 

3. Zakończenie umowy nastąpi z chwilą zaakceptowania przez Gminę sprawozdania, 
o którym mowa w § 9 ust. 1. 

 

§ 8. 1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji umowy Wójt Gminy 
w terminie 14 dni informuje na piśmie o stwierdzonych uchybieniach oraz przekazuje wnioski 
i zalecenia zmierzające do ich usunięcia. 

2. Spółka wodna w terminie 14 dni od otrzymania wniosków i zaleceń, 
o których mowa w ust. 1 zawiadamia Wójta Gminy o ich wykonaniu lub o przyczynach ich 
niewykonania. 

 

§ 9. 1. Rozliczenie wykonania zadań i wykorzystania dotacji z budżetu Gminy następuje 
na podstawie sprawozdania stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 

2. Do sprawozdania, o którym mowa w ust. 1 należy dołączyć: 

1) kserokopie protokołów odbioru robót, 

2) kserokopie faktur, rachunków i innych dokumentów stwierdzających poniesione koszty, 

3) kserokopie poleceń przelewów lub innych dokumentów potwierdzających 
uregulowanie należności dla wykonawcy robót. 



3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 spółka wodna składa w terminie określonym 
w umowie, o której mowa w § 7 ust. 1. 

4. Wójt Gminy ma prawo żądać uzupełnienia oraz wyjaśnień, w wyznaczonym terminie, 
w zakresie informacji zawartych w sprawozdaniu. 

5. Wójt Gminy publikuje sprawozdanie końcowe ze sposobu wykorzystania dotacji 
w Biuletynie Informacji Publicznej, w terminie 60 dni od daty jego złożenia przez spółkę 
wodną. 

 

§ 10. Do dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie, 
pobranych w nadmiernej wysokości oraz do dotacji niewykorzystanych do końca roku 
budżetowego stosuje się zasady określone w art. 251 i 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 
o finansach publicznych (tj. Dz.U. 2019 poz. 869, 1622, 1649, 2020, Dz. U. 2020 poz. 284, 
374, 568, 695, 1175) 

 

§ 11. 1. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. 

2. Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2023 roku. 

 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nadarzyn. 

 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 


