
PROJEKT 

UCHWALANR ................... . 

RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU 


zdnia211utego2012 r. 

w sprawie zasad udzielania spolkom wodnym dotacji celowej z hudictu Gminy Toszek ua bie4ce 

utrzymanie w6d i uI'Zl\dzen wodnych, trybu post~powania w sprawie udzielenia dotacji, sposobu ieh 


rozliezania i sposohu kontroli wykonania zadan. 


Na podstawie art. 7 ust.! pkt. 1 art.lS ust.2 pkt.15 artAO liSt.! i artA2 ustawy z dnia S marca 1990 r. 
o samorz'ldzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z p6in. zm.) art. 164 ust.5c ustawy z dnia 18 
lipca 2001 roku prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 145 t.1) oraz art. 22 lust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. 0 finansaeh publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z p6t. zm.) Rada Miejska w Toszku uchwala: 

§1. 

1. Sp61ka wodna moze uzyskae z budzetu gminy pomoe finansow'l na biet'tee utrzymanie w6d 
i llrZ'ldzen wodnych, realizowanyeh na terenie Gminy Toszek. 

2. Poprzez biet'tce utrzymanie w6d i urZ'ldzen wodnyeh rozumie si~ konserwacj~ oraz remont uCZ'ldzen 
melioracji wodnej szezeg610wej w celu zachowania ich funkcji polegaj'leym na wyka,szaniu, wygrabianiu 
porost6w ze skarp i dna row6w, karezowaniu lub wyci~eiu drzew i krzew6w ze skarp i dna row6w, 
odmuleniu dna row6w, oczyszezeniu i naprawie budowli na rowaeh, naprawie skarp row6w. 

3. Udzielona pomoe flllansowa nie moze przekroczye 50% koszt6w realizacji zadania obj~tego 
wnioskiem. 

4. Pomoe finansowa udzielana jest sp61kom wodnym w fonnie dotaeji eelowej i poehodzi z budzetu 
gmllly. 

5.4czna kwota srodk6w przeznaezonyeh na pomoe finallsow~ 0 kt6rej mowa w pkt.l jest okreslana 
w budzecie gminy na dany rok budzetowy. 

6. Dotacje moga bye udzielane na praee, ktore zostan'l przeprowadzone w roku w kt6rym dotacja rna bye 
udzielona. 

7. Pomoc finansowa 0 kt6rej mowa w pkt 1 przekazana zostanie na raehunek bankowy sp61ki wodnej na 
zasadzie refinansowania 

§ 2. 

I.Przyznanie pomoey finansowej, 0 kt6rej mowa w §1. pkt 1 nast~puje na podstawie pisemnego wniosku 
sp61ki wodnej. 

2. Wniosek 0 kt6rym mowa w pkt I powinien zawierae 

a. peln'l nazw~ wnioskodawcy, 

b. adres wnioskodawey, 

c. dat~ i numer wpisu do katastru wodnego, 



d. numer rachunku bankowego wnioskodawcy:, 

e. dane os6b uprawnionych do skladania oswiadczen woli w imieniu wnioskodawcy, 


f.. wysokosc wnioskowanej dotacji, 


g. opis i zakres zadanialzadan 

h. termin i miejsce realizacji zadanialzadan i. kalkulacje przewidywanych koszt6w realizacji zadania oraz 
wskazanie ±r6del finansowania zadania. j. podpisy os6b uplawnionych do skladania oswiadczen woli 
w imieniu wnioskodawcy. 

3. Umowa 0 udzielenie dotacji okresta w szczeg6lnosci: 

a. opis i zakres zadanialzadan na jaki dotacja zostala przyznana 

b. termin i miejsce realizacji zadanialzadan 

c. wysokosc dotacji na zadanie/zadania 

d. termin i form" przekazania dotacji 

e. termin wykorzystania dotacji 

f. tryb kontroli wykonywania dzialania 

g. termin i spos6b rozliczenia udzielonej dotacji 

h. numer rachunku bankowego na kt6ry Gmina przekaze dOiacj" 

§ 3. 


l.Udzielona z budzetu Gminy dotacja podlega rozliczeniu finansowemu 


2. Rozliczeoie finansowe, 0 kt6rym mowa w ust. 1 winno bye przedlOi.one w terminie 14 doi od daly 
zakoflczenia realizacji zadania, w formie sprawozdania, do kt6rego winny bye dol'lczone kserokopie faktur 
i rachunk6w poniesionych na realizacj" wykonanego zadania. 

3. Dotacja udzielona z budzetu Gminy Toszek pobrana oienalemie lub wykorzystana niezgodnie 
z przeznaczeniem podlega zwrotowi na zasadach okreslonych w Ustawie 0 finansach publicznycb. 

§ 4. 

J.Grnina przeprowadza bie:i;qca kontrol" merytoryczna i finansow'l wykonania zleconego zadania. 
Podmiot dotowany ma obowi'lzek zapewnie kontroluj'lcemu wgl'ld w dokumentacj" zwi'lzan'l z realizacj'l 
zadania. 

2. Zakres kontroli obejmuje: a. wykonanie zadania zgodnie z zawart'l umow'\, b. udokumentowanie 
realizowanego zadania. 

3. Szczeg610wy spos6b kontroli wykonywania zleconego zadania zostanie okreSlony w lImowie 0 kt6rej 
mowa w §2 pk!.3 niniejszej lIchwaly. 

4. Z czynnosci kontrolnych sporZ'ldza si" protok61 w dw6cb. jednobrzmi'lcych egzemplarzach, po jednym 
dla kai.dej ze stron. 



§ 5. 


Przepisy niniejszej uchwal:y maj't odpowiednie zastosowanie do zwiqzk6w sp61ek wodnych 
realizuj"cych zadania okreSlone w §! us!.! i 2 na terenie gminy Toszek. 

§ 6. 


Wykonanie uchwal:y powierza si~ Burmistrzowi Toszka. 


§ 7. 

Uchwala wchodzi w Zycie po upl:ywie 14 dni od daly ogloszenia w Dzienniku Urz~owym 
Wojew6dztwa Slaskiego. 



Zalacznik nr 1 do Uchwaly nr .... ................. ..... 


lI.ady Miejskiej w Toszku z dnia ....................... .... 


Wniosek 0 udzielenie dotacj i 
I. Dane wnioskodawcy : 

1. Nazwa wnioskodawcy: ..... . ," ,_ . ... .. . ... .. ... .... " " . ." .. .. _, 


2. Adres wnioskodawcy: \I ' .• " " .. ... . . .. ... ... . . . . . ... .. . . 


3. Data i numer wpisu do katastru wodnego: ...... ... 

4. Numer racbunku bankowego:...... ... ... .. . ... '" ... .... .. .... .. .. .......... .. ... ... ... ........ . .. . 


5. Dane os6b uprawnionych do sktadania o~wiadczen waHw im;eniu wnjoskodawcy: .. 

II. Wysokosc wnioskowanej dotacji: ...... .. . ... ...(slownie : 

Ill. Opis i zakres zadania/zada"' , t ermin i miejsce realizacji 
. I . "' . 

; Lp. Opis I zakres zadania : Termin i miejsce realizacji 
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IV. Zr6dla finansowania: 


ILp. Opis zadania L<{czna wartoscj wnioskowana 
 Inne zrOdla finansowania zadania/ wyszczeg61nicj 

I planowanego dotacja 
 oraz ich wys(lkoSc 
I zadania ; 
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1. . ...... ..... .. .. zl 
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j 3. ....... .... .. ........ ..... ... .. .. ..... zl 
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v. Dodatkowe uwagi : ... -. --.-- - - _. --- --- .. 

.-.- .. ................. .. .. .. ... _- .... .. .. ... .. 




VI. Oswiadczamy ,ie sp6tka wodna nie dziala w celu osiqgni~cia zysku . 

VII. Podpisy os6b upowainionych do sktadania oswiadczeri 'NoH w imieniu wnioskodawcy: 

Zal<tczniki : 
l.Statut 
2.Aklualny dokument rejestrowy 


