
UCHWAŁA NR LI/509/18
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej dla spółek wodnych z budżetu Gminy Kluczbork, trybu  
postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania

Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 443 ust. 2-6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm),  Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Spółki wodne, działające na terenie Gminy Kluczbork, mogą otrzymywać pomoc finansową 
z budżetu Gminy Kluczbork w postaci dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych 
z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, na 
terenie objętym ich działaniem.

2. W przypadku ubiegania się o przedmiotową dotację przez spółkę wodną prowadzącą działalność 
gospodarczą, udzielone dofinansowanie będzie stanowiło pomoc de minimis zgodnie z Rozporządzeniem 
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 L 352/1 z 24.12.2013 r.).

3. Rozporządzenia Komisji (UE), wymienione w ust.2 obowiązują do dnia 31 grudnia 2020 r. 
z możliwością stosowania ich przepisów w sześciomiesięcznym okresie przejściowym od daty ich 
wygaśnięcia, w związku z tym możliwość udzielania pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie 
i rybołówstwie na podstawie niniejszej uchwały ograniczona jest do dnia 30 czerwca 2021 r.

4. Wartość udzielonej pomocy de minimis podlega sumowaniu, niezależnie od organu, który pomocy 
udzielał.

5. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą może uzyskać pomoc, o której mowa w ust. 2,  jeżeli 
wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis, otrzymanej  przez ten podmiot 
w okresie bieżącego roku oraz dwóch poprzednich lat kalendarzowych nie przekracza kwoty 200.000 euro.

6. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą nie może uzyskać pomocy, jeżeli otrzymał pomoc inną 
niż de minimis, w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, a łączna 
wartość pomocy spowodowałaby przekroczenie kwoty dopuszczalnej pomocy.

7. W przypadku gdy dotacja celowa stanowi pomoc publiczną, jej udzielenie następuje 
z uwzględnieniem przepisów Unii Europejskiej.

§ 2. 1. Udzielona pomoc finansowa nie może przekroczyć 80% wartości wykonywanych zadań, 
określonych w §1.

2. Łączna kwota środków przeznaczonych na pomoc finansową, o której mowa w § 1 będzie określana 
w budżecie gminy na dany rok i uzależniona będzie od możliwości finansowych Gminy Kluczbork.

§ 3. 1. Burmistrz Miasta Kluczborka podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości 
uzyskania dotacji celowej z budżetu gminy na realizację zadań, o których mowa w § 1 oraz o wysokości 
środków przeznaczonych na ich realizację, poprzez umieszczenie jej w  Biuletynie Informacji Publicznej 
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kluczborku.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) kwotę przeznaczoną w budżecie Gminy Kluczbork na pomoc finansową dla spółek wodnych na 
realizację zadań określonych w § 1 niniejszej uchwały w danym roku budżetowym;

2) termin składania wniosków;

3) wzór wniosku.

3. Termin ustalony na składanie wniosków nie może być krótszy niż 14 dni, licząc od daty 
zamieszczenia ogłoszenia w sposób określony w  ust.1.
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§ 4. 1. Dotacje celowe na realizację zadań, objętych niniejszą uchwałą, przyznawane są na wniosek 
złożony przez spółkę wodną do Burmistrza Miasta Kluczborka.

2. Do wniosku należy dołączyć:

1) aktualny odpis dokumentu rejestrowego spółki wodnej oraz jej statut;

2) dokument wskazujący osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej;

3) oświadczenie, że spółka wodna nie działa  w celu osiągnięcia zysku;

4) wyciąg z rachunku bankowego spółki wodnej, potwierdzający posiadanie własnego wkładu 
finansowego;

5) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnej uchwały budżetowej spółki wodnej;

6) przedmiar robót z określoną wartością zadania oraz mapę poglądową;

7) w przypadku, gdy udzielona dotacja stanowi pomoc de minimis do wniosku należy dołączyć wszystkie 
zaświadczenia lub oświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i pomocy de 
minimis w rybołówstwie, jakie wnioskodawca otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się 
o pomoc oraz w dwóch poprzednich latach podatkowych, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej 
pomocy w przedmiotowym okresie.

3. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych lub innych wad wniosku Burmistrz Miasta 
Kluczborka wzywa wnioskodawcę do  usunięcia lub  uzupełnienia informacji zawartych we wniosku, 
w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

4. Wniosek, którego uchybienia lub wady nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie, pozostaje bez 
rozpatrzenia.

5. Przy rozpatrywaniu wniosku o dotację celową na realizację zadań określonych w § 1 ust. 1, 
uwzględnia się ocenę możliwości ich realizacji przez spółkę wodną oraz przewidywane efekty ich realizacji 
w celu uzyskania  należytego funkcjonowania urządzeń wodnych.

6. Kompletny wniosek rozpatruje się w terminie do 21 dni od daty wpływu.

§ 5. 1. Po rozpatrzeniu wniosków, Burmistrz Miasta Kluczborka podejmuje decyzję co do przyznania 
dotacji, kierując się kryteriami wskazanymi w ogłoszeniu o naborze wniosków.

2. Ogłoszenia o przyznanych dotacjach podawane są do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie 
informacji w  Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kluczborku.

3. W informacji o wynikach naboru należy wskazać spółkę wodną, która ma otrzymać pomoc finansową, 
kwotę tej pomocy oraz określenie dofinansowanego zadania.

§ 6. 1. Podstawą  udzielenia spółce wodnej dotacji celowej, na realizację zadań określonych w § 1,  jest:

1) zaplanowanie wydatku w budżecie gminy;

2) zawarcie umowy pomiędzy  Gminą Kluczbork, a  spółką wodną na zasadach określonych przepisami 
ustawy o finansach publicznych..

2. Wzór  sprawozdania z wykorzystania dotacji stanowi załącznik nr 1 do umowy.

§ 7. 1. Udzielona spółce wodnej dotacja celowa podlega rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu 
w formie sprawozdania, o którym mowa w § 6 ust. 2.

2. Do sprawozdania należy dołączyć kopie następujących dokumentów, potwierdzone za zgodność 
z oryginałem:

1) umowy zawarte z wykonawcami robót,;

2) polecenia przelewu należności dla wykonawców robót;

3) protokoły odbioru robót;

4) faktury za wykonane prace i inne dokumenty finansowe, potwierdzające poniesione koszty.
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3. Burmistrz Miasta Kluczborka ma prawo żądać uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, informacji 
zawartych w sprawozdaniu, jak również przedłożenia dodatkowych dokumentów potwierdzających sposób 
wykorzystania dotacji.

4. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi do budżetu gminy, na zasadach 
określonych przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 2077 z póżn.zm).

§ 8. 1. Spółka wodna zobowiązana jest umożliwić przeprowadzenie kontroli prawidłowości realizacji 
dotowanego zadania. Kontrola może być prowadzona w trakcie realizacji zadania, bądź po jego wykonaniu, 
do czasu zatwierdzenia rozliczenia udzielonej dotacji.

2. Spółka wodna zobowiązana jest udostępnić na każde żądanie Burmistrza Miasta Kluczborka, bądź 
osoby przez niego upoważnionej, dokumentację finansową, organizacyjną bądź inną, niezbędną do 
wykonania kontroli prawidłowości wykonania zadania.

3. Zakres kontroli, o której mowa w ust.1, obejmuje sprawdzenie:

1) wykonania zadania zgodnie z umową;

2) prawidłowego udokumentowania zrealizowanego zadania;

3) przeznaczenia i wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu gminy.

4. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych  sporządza się  protokół w dwóch jednobrzmiących 
egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Do protokołu służy prawo wniesienia wyjaśnień w terminie 
14 dni od daty jego podpisania.

5. Na podstawie protokołu kontroli, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, Burmistrzowi Miasta 
Kluczborka, bądź osobie przez niego upoważnionej, służy prawo do:

1) wezwania spółki wodnej do natychmiastowego usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;

2) wstrzymania przekazywania środków oraz rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym;

3) żądania zwrotu dotacji.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  
Województwa Opolskiego.

 

Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej w Kluczborku

Krzysztof Lewandowski
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art.443 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566
z późn. zm.) spółki wodne mogą korzystać z pomocy finansowej z budżetów jednostek samorządu
terytorialnego na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na dofinansowanie lub
dofinansowanie inwestycji.

Teren Gminy Kluczbork charakteryzuje stosunkowo bogata sieć cieków naturalnych, która
uzupełniona jest gęstą siecią urządzeń wodnych szczegółowych, o przeznaczeniu nawadniającym i
odwadniającym. Planowane do wykonania prace obejmują zarówno bieżące utrzymanie urządzeń
wodnych jak również inwestycje z zakresu melioracji. Należy przy tym zwrócić uwagę z jednej
strony na polepszanie zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienie jej uprawy oraz ochronę użytków
rolnych przed suszami i powodziami, a z drugiej strony na ochronę środowiska wyrażoną
potrzebą zachowania zróżnicowanych biocenoz polnych i łąkowych.

Spółka wodna jest formą organizacyjną, która nie działa w celu osiągnięcia zysku.
Utrzymuje urządzenia wodne szczegółowe należące do zainteresowanych właścicieli gruntów,
którzy w tym celu zrzeszeni są w spółce. Jednak nie są oni w stanie sprostać kosztom właściwego
utrzymania urządzeń wodnych, gdyż spółka wodna na terenie Gminy Kluczbork nie istniała 20 lat,
a potrzeby związane z utrzymaniem sprawności urządzeń melioracyjnych z roku na rok wymagają
coraz większych nakładów finansowych.

Ponadto, z dniem 1 stycznia 2018r. weszła w życie nowa ustawa Prawo wodne, która
uchyliła z ustawę z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne będącą podstawą uchwalonej uchwały
Nr XXVI/276/12 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zasad
udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kluczbork dla spółek wodnych, trybu postępowania
w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

Tym samym dotychczasowa uchwała Rady Miejskiej w Kluczborku, w sprawie w sprawie
zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kluczbork dla spółek wodnych, trybu
postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania, utraciła moc.

Wobec powyższego, zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały, gdyż dofinansowanie
systematycznych prac związanych z utrzymaniem urządzeń wodnych pomoże prowadzić właściwą
gospodarkę wodną w celu racjonalnego wykorzystania jej zasobów i nie dopuści do dalszej
dewastacji systemów melioracyjnych, których odbudowa będzie wymagała dużo większych
nakładów finansowych .

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 362) projekt uchwały został przesłany do
uzgodnienia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministrowi Rolnictwa i
Rozwoju Wsi. Prezes UOKiK nie wniósł zastrzeżeń do niniejszego projektu. Natomiast Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaproponował wykreślenie z projektu punktów dotyczących pomocy de
mini mis w rolnictwie i rybołówstwie. Uwagi te zostały uwzględnione w treści przedmiotowej
uchwały.
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