
UCHWAŁA NR XLIV.293.2022 
RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ 

z dnia 9 marca 2022 r. 

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Golub-Dobrzyń dla 
wiejskich spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania 

Na podstawie art. 443 ust. 2-6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 
z późn. zm.1)) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2021 r., poz. 1372 z późn.zm.2)) uchwala się,  co następuje: 

§ 1. Uchwała określa zasady udzielania wiejskim spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy 
Golub-Dobrzyń na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na dofinasowanie inwestycji, tryb 
postępowania przy udzielaniu dotacji i sposób ich rozliczania określone w regulaminie stanowiącym załącznik 
Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Golub-Dobrzyń. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Golub-Dobrzyń 

 
 

Artur Kaszyński 

 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2021 r., poz. 1641 i poz. 2368; MP 

z 2021 r., po. 919, poz. 932, poz. 937 i poz. 974 oraz Dz.U. z 2022 r., poz. 88 
2) Zmiany tekstu jedlonlitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2021 r., poz. 1834 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV.293.2022 

Rady Gminy Golub-Dobrzyń 

z dnia 9 marca 2022 r. 

Regulamin udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Golub-Dobrzyń wiejskim spółkom wodnym na 
działania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń 

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Regulamin określa zasady, tryb postepowania i sposób rozliczania dotacji celowej udzielanej spółce 
wodnej z budżetu Gminy Golub-Dobrzyń na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód 
i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie Gminy Golub-Dobrzyń. 

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) spółkach wodnych – rozumie się przez to spółki wodne, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 
20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.); 

2) bieżącym utrzymaniu wód i urządzeń wodnych – rozumie się przez to eksploatację, konserwację oraz 
remont w celu zachowania funkcji wód i urządzeń, polegające na wykaszaniu i wygrabianiu porostów ze 
skarp i dna, karczowaniu lub wycinaniu drzew i krzewów ze skarp i dna, odmulaniu dna przy 
maksymalnym zamuleniu 40 cm, czyszczeniu i naprawie budowli na rowach, naprawie skarp rowów, 
a także czyszczeniu, naprawie lub wymianie budowli drenarskich, czyszczeniu lub przekładaniu rurociągów 
drenarskich oraz naprawie innych budowli systemów melioracji wodnych; 

3) inwestycjach – rozumie się przez to odbudowę i przebudowę przepustów i innych urządzeń związanych 
z urządzeniami wodnymi lub wodami objętymi działalnością spółki wodnej, a także odmulaniu dna przy 
maksymalnym zamuleniu powyżej 40 cm. 

Rozdział 2. 
Zasady udzielania dotacji i tryb postepowania w sprawie jej udzielenia 

§ 2. 1. Spółki wodne mogą otrzymać coroczną dotację w wysokości określonej w budżecie Gminy Golub-
Dobrzyń na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji 
w wysokości 50% wartości wykonywanych robót, zdefiniowanych w § 1. 

2. Łączna kwota środków przeznaczanych na dotacje jest okreslona w budżecie Gminy na dany rok. 

3. W przypadku mniejszej ilości środków w budżecie Gminy Golub-Dobrzyń, zarezerwowanych na ten cel, 
niż suma środków wnioskowanych przez spółki wodne spełniające kryteria określone w przedmiotowej 
uchwale, wysokość przyznanej dotacji zostanie zmniejszona proporcjonalnie do posiadanych w budżecie 
Gminy Golub-Dobrzyń środków przeznaczonych na ten cel i wysokości wnioskowanych środków 
i zaokrąglona do pełnych złotych polskich. 

4. Przyznanie dotacji następuje na podstawie pisemnego wniosku wiejskiej spółki wodnej. 

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4 stnowi załącznik Nr 1do niniejszego regulaminu. 

6. Spółki wodne mogą ubiegać się o udzielenie dotacji i składać wnioski do Wójta Gminy Golub-Dobrzyń 
w danym roku budżetowym, w którym ma być realizowane zadanie nie poxniej niż do końca lipca danego 
roku. 

7. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych lub konieczności merytorycznego uzupełnienia wniosku 
lub wyjaśnienia jego treści, Wójt może wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku lub złożenia 
wyjaśnień w terminie 14 dni. 

8. Jeżeli wnioskodawca nie uzupełni wniosku lub nie złoży wyjaśnień zgodnie z wezwaniem, o którym 
mowa w ust. 7, wniosek pozostawia się bez rozpoznania. 

9. Decyzję o przyznaniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach środków określonych 
w uchwale budżetowej podejmuje Wójt Gminy Golub-Dobrzyń okreslając jej wysokość. 
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10. Wójt Gminy zawiadomi wnioskodawcę o sposobie załatwienia wniosku, wzywając go jednocześnie do 
zawrcia stosownej umowy. 

11. Warunkiem przekazania dotacji jest zawrcie pisemnej umowy pomiędzy spólką wodną a Gminą Golub-
Dobrzyń. 

Rozdział 3. 
Sposób rozliczania dotacji 

§ 3. 1. Spółka wodna zobowiązana jest do rozliczenia dotacji w terminie 30 dni od daty zakończenia 
realizacji zadania, nie później jednak niż do 30 listopada roku, w którym udzielono dotacji. 

2. Rozliczenie nastepuje w formie sprawozdania z realizacji zadania, którego wzór stanowi załącznik 
Nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

3. O zachowaniu terminu, o którym mowa w ust. 1 decyduje data złożenia rozliczenia w siedzibie Urzedu 
Gminy Golub-Dobrzyń, a w przypadku przesłania rozliczenia pocztą data stempla pocztowego. 

4. Do sprawozdania należy dołączyć: 

1) kopie dokumentów potwierdzających wykorzystanie dotacji (faktury, rachunki i inne dokumenty wraz 
z potwierdzeniami zapłaty); 

2) kopie protokołów odbioru robót, jeśli ze względu na rodzaj wykonanych zadań było wymagane 
sporządzenie protokołu odbioru. 

5. Dotacja celowa udzielona z budżetu Gminy Golub-Dobrzyń: 

1) wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem; 

2) pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości; 

3) niewykorzystana w całości lub części 

- podlega zwrotowi do budżetu gminy na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn.zm.). 
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Wzór wniosku o udzielenie dotacji 

Wniosek o przyznanie dotacji dla spółki wodnej 

z budżetu Gminy Golub–Dobrzyń 

 

..................................................                            ………………………………… 

      pieczątka spółki dotowanej                                                       data  

 

1. Dane dotyczące wnioskodawcy: 

1) Pełna nazwa spółki: 

………………………………………………….…………………………………….... 

……………………………………………………………………………………….… 

2) Adres siedziby spółki: 

…………………………………………………………………………………..…..…. 

…………………………………………………………………………………………. 

3) Data i numer wpisu do katastru wodnego: 

……………………………………………………………….………………...………. 

4) Nr rachunku bankowego: 

……………………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………………….… 

5) Dane osób do składania oświadczeń woli w imieniu spółki: 

a. imię i nazwisko………………………………………………………..……………. 

b .imię i nazwisko………………………………………………………………..……. 

2. Powierzchnia gruntów zmeliorowanych …………………… i długość urządzeń 

wodnych objętych działalnością spółki wodnej……………………………….. 

3. Wartość procentowa ściągniętych składek za rok poprzedzający rok złożenia 

wniosku…………………., 

4. Aktualna wysokość składki członkowskiej……………………………………… 

5. Zakres rzeczowy i finansowy proponowanych do realizacji robót: 

……………………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………………….… 
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…………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….… 

6. Termin i miejsce realizacji proponowanego zakresu robót: 

………………………………………………………………………………….……… 

……………………………………………………………………………………….… 

7. Wysokość wnioskowanej dotacji……………………………… 

8. Wysokość udziału własnego spółki wodnej w kosztach realizacji zadania objętego 

wnioskiem: 

Źródło finansowania zadania kwota udział % w całkowitych kosztach realizacji zadania 

Dotacja z budżetu Gminy   

Środki własne   

Inne (podać jakie)   

Razem:  100% 

8. Dodatkowe informacje w zakresie składanego wniosku 

…………………………………………………………………………….…………… 

……………………………………………………………………………………….… 

9. Podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu 

wnioskodawcy: 

1) ……………………………………… 

 2) ……………………………………… 

 

Załączniki: 

1. Dokument rejestrowy  

2. Oświadczenie, czy spółka wodna działa w celu osiągnięcia zysku, 

3. Dokument stanowiący o posiadanych uprawnieniach do reprezentacji spółki. 

4. Przedmiar robót lub zestawienie robót wraz z określeniem ich wartości. 
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Wzór sprawozdania z rozliczenia dotacji 

Rozliczenie dotacji  

Pełna nazwa spółki: 

………………………………………………….…………………………………..…... 

…………………………………………………………………………………….….…  

Adres siedziby spółki: 

………………………………………………….…………………………………..…... 

…………………………………………………………………………………….….…  

Data i numer umowy dotacji: 

……………………………………………………………….…….......……………….  

Nazwa i miejsce wykonania zadania:  

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................  

(jak w umowie) 

1) Termin wykonania zadania                                  ………………….….. 

2) Termin umowny rozliczenia zadania                    ……….……………. 

3) Data złożenia rozliczenia dotacji                          …………………….. 

4) Przyznano dotacje w kwocie                                         zł    

5) Kwota środków Gminy faktycznie  wykorzystana na realizacje zadania 

                                   zł                                  
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6) Kwota niewykorzystana                                                                   zł 

7) Data dokonania zwrotu kwoty niewykorzystanej   ……………………………. 

Dotowany oświadcza, iż: 

1) udzielona w/w umową dotacja wykorzystana została zgodnie z jej przeznaczeniem 

na realizacje zadania określonego umową; 

2) nie zawierał innych umów na dofinansowanie zrealizowanego zadania w części 

dofinansowanej przez dotującego. Komisyjny odbiór w/w robót, odbył się w dniu 

……………………., a kopia protokołu odbioru robót stanowi załącznik do 

niniejszego rozliczenia. Potwierdzenie wykorzystania środków udzielonych dotacją 

tj. kopie faktur i inny dokumentów finansowych stanowią załącznik do niniejszego 

rozliczenia.         

                Dotowany .................................................  

  .................................................                                   

(podpisy i pieczęcie jak na umowie) 
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Uzasadnienie 

W myśl art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 1372 z późn. zm.) do wyłącznej własciwości Rady Gminy należy stanowienie w innych sprawach 
zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy. Art.  443 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo 
wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.) stanowi, że zasady udzielania dotacji celowej, tryb 
postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania określają organy stanowiące jednostek 
samorządu terytorialnego w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego. 

Ponadto podjęcie niniejszej uchwały stanowi o możliwości wnioskowania przez Gminę o udzielenie 
pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego  dla gmin z przeznaczeniem dla 
spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych. 

Zasadnicze funkcje urządzeń melioracji wodnych sprowadzają się do regulacji stosunków wodnych, 
w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby, ułatwiania jej uprawy, ochrony użytków rolnych przed 
degradacją. Aby urządzenia melioracji spełniały swoje zadania, nie wystarczy samo ich istnienie, muszą być 
utrzymywane w należytym stanie, oczyszczane w taki sposób, aby zachowana była ich przepustowość. 
Prace konserwacyjne powinny być prowadzone każdego roku. Zarośnięte i zamulone rowy 
nie odprowadzają nadmiaru wód, przez co tworzą się zastoiska powodujące podtapianie przyległych 
gruntów. 

Istniejące na terenie gminy Wiejskie Spółki Wodne (9) rokrocznie przeprowadzają prace konserwacyjne 
i modernizacyjne. Wnioskują w tym zakresie o dotacje z Urzędów Marszałkowskiego i Wojewódzkiego. 
Same dysponują niewielkimi budżetami pochodzacymi ze skladek członkowskich. 
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