UCHWAŁA NR 470/XLIX/2018
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE
z dnia 18 października 2018 r.
w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania
dotacji celowej dla spółek wodnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432)
i art. 443 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r.
poz. 1566, 2180 oraz Dz.U. z 2018 r. poz. 710, 650, 1722, 1669) Rada
Miejska w Śremie uchwala, co następuje:
§ 1. Spółki wodne mogą występować do Burmistrza Śremu z wnioskiem
o przyznanie dotacji celowej na działalność związaną z wykonywaniem,
utrzymywaniem oraz eksploatacją urządzeń służących do melioracji wodnych
oraz prowadzeniem racjonalnej gospodarki na zmeliorowanych gruntach,
ochroną przed powodzią oraz odwadnianiem gruntów zabudowanych oraz
zurbanizowanych.
§ 2. 1. Spółki wodne składają pisemny wniosek o udzielenie dotacji
do Burmistrza Śremu w terminie do dnia 15 października roku
poprzedzającego rok budżetowy, w którym ma być udzielona.
2. Wnioski o udzielenie dotacji na 2018 rok należy składać do dnia
31 października 2018 roku.
§ 3. 1. Wniosek o przyznanie dotacji powinien zawierać:
1) nazwę spółki wodnej ubiegającej się o dotację;
2) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki ma być przyznana dotacja;
3) miejsce i termin realizacji zadania nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia
danego roku budżetowego;
4) opis rzeczowy zadania;
5) skalkulowane koszty zadania;
6) źródła finansowania kosztów zadania;
7) wysokość wnioskowanej dotacji;
8) datę i podpisy osób upoważnionych do oświadczania woli w imieniu
spółki wodnej składającej wniosek.
2. Wniosek powinien być zgodny z zasadami uczciwej konkurencji
i gwarantować wykonanie zadania w sposób efektywny, rzetelny, oszczędny
i terminowy.
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§ 4. Burmistrz Śremu rozpatruje i dokonuje oceny wniosków o przyznanie
dotacji celowej i po zaakceptowaniu, uwzględnia w projekcie budżetu.
§ 5. 1 Dotacja udzielana jest spółce wodnej w wysokości 90% wydatków
na realizowane przez nią przedsięwzięcie, nie więcej jednak niż
150 000,00 zł.
2. Łączna kwota środków przeznaczonych na dotacje celowe, o których
mowa w ust. 1, będzie określona w budżecie gminy na dany rok.
§ 6. W terminie do 60 dni po uchwaleniu budżetu zawiera się ze spółką
wodną pisemną umowę o dotację.
2. W przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 2 umowa zostaje zawarta
w terminie do 7 dni od dnia rozpatrzenia wniosku.
3. Przyznana dotacja jest przekazywana jednorazowo.
§ 7. 1. Rozliczenie dotacji następuje w terminie 15 dni od zakończenia
realizacji dotowanego zadania, w formie sprawozdania z jego wykonania,
które powinno zawierać:
1) pełną nazwę i adres spółki wodnej;
2) datę i numer wpisu do katastru wodnego;
3) dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli;
4) kwotę rozliczanej dotacji;
5) szczegółowy opis zrealizowanego zadania;
6) termin i miejsce realizacji zadania;
7) zestawienie poniesionych wydatków na realizację zadania oraz wskazanie
źródeł ich finansowania;
8) podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu
spółki wodnej.
2. Do sprawozdania załącza się:
1) kosztorys powykonawczy przeprowadzonych prac;
2) protokół odbioru prac.
§ 8. Do dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych
nienależnie, pobranych
w nadmiernej wysokości oraz dotacji
niewykorzystanych stosuje się zasady określone w art. 251 i 252 ustawy
o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz Dz. U. z 2018 r.
poz. 1000, 62, 1366, 1693 i 1669).
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śremu.
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§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady
Katarzyna Sarnowska
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Uzasadnienie
UCHWAŁY NR 470/XLIX/2018
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE
z dnia 18 października 2018 r.
w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu
rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych
Spółki wodne mogą korzystać z pomocy finansowej z budżetu jednostki
samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej zgodnie z ustawą z dnia
20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566, 2180 oraz Dz.U.
z 2018 r. poz. 710, 650, 1669, 1722) oraz niektórych innych ustaw .
Zasady udzielania, tryb postępowania i sposób jej rozliczenia określa
w drodze uchwały organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego,
mając na uwadze zapewnienie jawności postępowania o udzielenie dotacji
i jej rozliczenia.
Niniejszą uchwałę podejmuje się w związku z wejściem w życie
od 1 stycznia 2018 r. nowej ustawy Prawo wodne oraz zmianą niektórych
innych ustaw.
Z uwagi na fakt, że Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu stwierdziło nieważność Uchwały Nr 447/XLV/2018 z dnia
7 czerwca 2018r. Rady Miejskiej w Śremie w sprawie zasad udzielania, trybu
postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych
podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
Uchwała przewiduje, że wnioski o przyznanie dotacji na rok
2018 spółki wodne mogą składać do 31.10.2018r.
Pismem z dnia 14 sierpnia 2018 r. przekazano niniejszy projekt do
zaopiniowania następującym podmiotom:
1. Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
2. Ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa.
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 programu pomocowego przewidujący udzielanie
pomocy de minimis podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, który w terminie 14 dni może przedstawić
zastrzeżenia dotyczące przejrzystości zasad udzielania pomocy, natomiast
z art. 7 ust. 3a ustawy wynika, że projekt programu pomocowego
przewidujący udzielanie pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
podlega wyłącznie zgłoszeniu ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa,
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który w terminie 14 dni może przedstawić
przejrzystości zasad udzielania pomocy.

zastrzeżenia

dotyczące

W ww. terminie nie wpłynęła żadna negatywna opinia do projektu
uchwały.
Wobec powyższego podjęcie uchwały należy uznać za uzasadnione.
Przewodnicząca Rady
Katarzyna Sarnowska
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