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GMTNY I MlAsrA zarzqdzenie Nr 1g5/16

i'zerivronka-l''eszczIlJ 
rm istrza Gm i ny i M iasta czerwionka-Leszczyny

z dnia 11 maja 2016 roku

w sprawie konsultacji projektu uchwaly w sprawie zasad udzielania pomocy
finansowej w formie dotacji celowej spolkom wodnym, trybu postqpowania
w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samoz4dzie
gminnym (t.j. Dz. U.22016 poz.446), w zuiqzku z g 3 i 4 Uchwaly Nr 1X138/15
z dnia 26 czerwca 2015 roku Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie
okreSlenia szczeg6lowego sposobu konsultowania z radq dzialalnoSci po2ytku
publicznego i organizacjami pozarzqdovtymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r., o dzialalno6ci po2ytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2O16t poz 239), prolekt6w akt6w prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dzialalno6ci statutowej tych organizacji

zarzqdzam, co nastgpuje :

sl
Przeprowadzii konsultacje, kt6rych pzedmiotem jest projekt uchwaly Rady
Miejskiej w Czerwionce- Leszczynach dotyczqcy .zasad udzielania pomocy
finansowej w formie dotacji celowej sp6lkom wodnym, trybu postqpowania
w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
Ustalic termin przeprowadzenia konsultacji od 12.05.2016 roku do 18.05.2016
roku.
Podmiotami uprawnionymi do udzialu w konsultacjach sq organizacje
pozazqdowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r., o dzialalno6ci po2ytku publicznego io wolontariacie (t. j.
Dz. U.22016 poz.239).
Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly mo2na zglaszat.
1 ) w formie pisemnej na adres: Uaqdu Gminy i Miasta Czenivionka-
Leszczyny, ul. Parkowa 9, 44-230 Czenrvionka-Leszczyny (decyduje data
wptywu do Urzqdu Gminy i Miasta),
2) pocZq elektronicznq na adres e-mail oir@czerwionka-leszczyny.com.pl
3) za po6rednictwem faksu pod numerem 32 43111760.
Udzielanie wyja6nieh oraz pzyjmowanie wniosk6w i opinii dotyczqcych
projektu uchwaly nale2y do kompetencji Naczelnika Wydzialu Mienie
iGeodezji.

s2

Projekt uchwaly, o kt6rym mowa w g I pkt 1 stanowi zalqcznik do niniejszego
Zarzqdzenia.
Nieprzedstawienie przez organizacje opinii w terminie okreSlonym w g 1 pkt 2
oznacza akceptacjq przedstawionego projektu uchwaly, o kt6rej mowa
w$1pkt1

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.



s3

1. Sprawozdanie z pzeprowadzonych konsultacji zostanie pzedstawione
Radzie Miejskiej.

2. Do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust. 1 Burmistrz zalqczy wlasne
stanowisko odno5nie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie intemetowej
Gminy i Miasta Czenvionka-Leszczyny.

s4

Traci moc Zarzqdzenie nr 160/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czemionka-Leszczyny
z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

s5

Wykona nie zarzqdzenia powierzam Naczelnikowi Wydziatu M ienia i Geodezji.

s6

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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PROJEKT

Uchwala Nr ............................../16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia ............................ 2016r.

w sprawie zasad udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej spolkom wodnym, trybu
postQpowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia g marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (t.i.Dz.u.
z 2016t. poz.446) w zwiqzku z an. i64 usl. 5c ustawy z dnia lB lipca 2001 r. -- pra*6 wo<ine (t.;.oz.u.
z2O15t. poz.469 z p62n. zm.),

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach

uchwala, co nastepuje :

. SJ. 1 Pomoc finansowa przekazana w trybie niniejszej uchwaly w formie dotacji celowej, zwanej dalej
dotacia moze bye przeznaczona na cele okre6lone w ah. tix ust. 5i ustawy z dnia iS lipca iboi ,. - prr*o
wodne (Dz. U.22015t. poz. 469 ze zm.) realizowane na terenie Gminy i Miaita czemionL-Leszczyny.

2- W przypadku ubiegania sj! qrzez spolke wodna o dotaciq na dzialalno66, o kt6rej mowa w art. 164
ust. 2 ustawy Prawo wodne, udzielenie dofinansowania bqdzie itanowid pomoc de minimis w rozumieniu
raozggrzadzgnig Komisji (UE) nr 140712013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108
Traktatu o funkc.ionowaniu Unii Europejskiej do pomocy-de minimis (Dz.U.LjE L 3s211 z dni; i4.12.2o13 r.)

. - 3. PostQpowanie w sprawie udzielenia dotacji oparte jest na zasadach jawnosci, uczciwej konkurencii
i r6wnego traktowania spolek wodnych.

s 2 wysoko66 dotacji nie moze przekroczy6 koszt6w rearizacji zadania obiQtego wnioskiem.

S.3. 1. Burmistrz Gminy i Miasta. Czerwionka-Leszczyny podaje do publicznej wiadomosci informacjQ
o mo2liwo6ci uzyskania dotacji, o kt6rei mowa w S I poprzez jej umieszczenie w Biuletynie tntormai.liPublicznej Gminy iMiasta Czen/vionka-Leszrzyny na stronie internetowel cminy ltr,tiasi'a czerwionka-
Leszczyny oraz przez wywieszenie na tablicaih ogloszeri w Urzedzie Gmini i frrf i""t, CzeMionka-
Leszczyny.

. _2. 
DotaciQ na rearizaciQ zadah, 

.o 
kt6rych mowa. w $ 1 ptzyznaje siq na pisemny wniosek zro2ony przez

spolkq wodn4 kt6rego wz6r stanowi zalacznik nr t do niniejszq uc'hwaly.

. 3. Wniosek, o kt6rym mowa w ust. 2, spolka wodna sklada w Urzqdzie Gminy i Miasta Czenvionka-
Leszczyny w terminie do dnia 15 wrze6nia na ka2dy kolejny rok budietowy, z zisrrze2iniem przepis6w
ust. 4.

- 4 .wniosek, o kt6rym mowa qusJ..2, E rok 2016 sporka wodna sklada w u,,$zie Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny w terminie do dnia 1S lipca 2016.

5. Wniosek, o kt6rym mowa w ust. 2 powinien zawierai:

1) dane dotyczqce wnioskodawcy, wtym pelnq nazwq, adres siedziby, datq inumer wpisu do katasrruwodnego, numer rachunku bankowego, dane osoby Lqd2 os6b upra*nionyth ao iHaOlnia oswiadczeiwoli w imieniu spolki wodnej, zakres. dzialania wyn*Liqcy ze sratutu tuo doxumeniu iJ;estio*.go, 
" 

u6z"informacie o posiadanych srodkach finansowych i^/skaiuiacych na mo2liwos6 wykonania zadania,

2) szczegolowy opis zadania, w tym jego zakres z*zowy i finansowy,

3) termin i miejsce realizacji zadania,
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4) kalkulacjq przewidywanych koszt6w realizacji zadania oruz wskazanie 2r6del finansowania zadania, w tym

wielkoS6 wnioskowanej dotacji z budzetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

6. Do wniosku nalezy dolqczy6:

1 ) aktualny dokument rejestrowy dotyczacy wnioskodawcy,

2) upowa2nienie do skladania oswiadczeri woli w imieniu wnioskodawcy, o ile takie nie wynika z dokumentu
o kt6rym mowa w pkt 1,

3) o6wiadczenie, 2e spolka wodna nie dziala w celu osiqgniQcia zysku chyba, 2e zysk przeznacza wylqcznie
na cele statutowe, zgodnie z art. 164 ust.2 prawa wodnego,

4l szczegclwty zakres rzeczowy i finansowy rob6t,

5) potwierdzony za zgodno66 z oryginalem odpis planu finansowego spotki wodnej,

6) o6wiadczenie, 2e spolka wodna posiada zabezpieczone 6rodki finansowe na pokrycie udzialu wlasnego,
w przypadku deklarowania wkladu radasnego.

7. Spotka wodna ubiegajqca siq o pomoc de minimis powinna dolaczy6:

1) zaswiadczenie/oswiadczenie o wysokoSci pomocy de minimis, jakie otrzymaly w roku, w kt6rym ubiegaie
siQ o pomoc oraz w ciagu 2 poptzedzaiqcych go rat, albo oswiadczenie o wysokosci tei fomocy w tym
okresie, albo o6wiadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

2) zaswiadczenie/oswiadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie iw rybol6wstwie jakie otrzymaly w roku,* !6ty. ubiegajq siQ o pomoc oraz w ciag u 2 poprzdzdqcych go latj albo oSwiadtzenie o'nieotrzymaniu
takiej pomocy w tym okresie,

3) inne niFzbQdne informacje, o kt6rych mowa w rozporzqdzeniu Rady Ministr6w z dnia 29 marca 2o1o r.
w sprawie zakresu informacji pzedstawionych pRez podmiot ubieg5iqcy siQ o pomoc de minimis ( Dz.U.
Nr 53, poz.311 ze zm.).

. . S.wniosek, o kt6rym mowa.w ust 2, powinien by6 podpisany przez osobq badz osoby uprawnione do
skladania oswiadczen woli w imieniu spolki wodnej.

9.W przypadku stwierdzenia uchybieh formalnych bqd2 innych wad wniosku, wzywa sie wnioskodawcq
do ich usuniQcia bad2 uzupelnienia wniosku w terminie co nalmniel 14 dni. Wniosek, ktoregi ucnyoienia tubwady nie zostaly usuniqte rub kt6ry nie zostar uzuperniony w wyznaczonym terminie nie podrega
rozpatrzeniu.

lo.DecyzjQ o ptzi!'znaniu pomocy finansowej podeimuje Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
majac na wzglQdzie w szczeg6lnosci:

'l ) mo2liwo6ci finansowe Gminy,

2) wysoko66 Srodk6w finansowych ujetych w budzecie Gminy,

3) ocenQ mo2liwo6ci rcalizagi zadania przez wnioskodawcQ,

4) 2r6dlo finansowania zadania objQtego wnioskiem.

^ s 4. .U_dzielenie dotacji sporce wodnej nastQpuje na podstawie pisemnej umowy zawartei pomiqdzy
Gmina i Miastem Czerwionka-Leszczyny a wniosliodiwcq. 

'

s 5. 1. udzielona dotacja podrega rozriczeniu finansowemu i rzeczowemu na podstawie:

1) protokol6w odbioru rob6t,
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2) sprawozdania sporzadzonego wedlug wzoru stanowiacego zalqcznik nr Z do uchwaly,

3) faktur za wykonane prace, rachunk6w iinnych dokument6w finansowych dotyczacych wydatkowania
6rodk6w z dotacji.

2.Dotowany podmiot obowiazany jest na oryginatach rachunk6w, faktur iinnych dokumentach
finansowych dotyczecych wydatkowania Srodk6w z dotac.ji zamiescid klauzulq: ,Powy2sza kwota zostala
otrzymana z dotacii Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w ramach Wmocy finansowej udzielonej na
realizack zadania zgodnie z umowqz dnia .......".

-- -S 
6.W_sprawach dotyczacych ro-zliczenia udzielonej dotacji stosuje siQ przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 22013 r. poz.885 z p62n.im.).- 
'

S T.Traci moc Uchwala Nr Lll/609/10 Rady Mieiskiej w Czenivionce-Leszczvnach z dnia
3. wrzeSnia 2010r. ogloszona w Dzienniku UrzQdowym Wojew6dztwa Slqskiego z dnia 06.10.2010r.
Nr 216 poz. 3156.

s S.wykonanie uchwaly powierza siq Burmistrzowi Gminy i Miasta czerwionka-Leszczyny.

... .sg:9chwalg. wchodzi w 2ycie po uprywie 14dni od dnia jej og{oszenia w Dzienniku Urzqdowym
Woiew6dztwa Slqskiego.

Burmisirz
Gmin/ i Miasta

Czeniviorfl a-Ldszczyny

wirylwh,szewsxi



Zalqcznik ff 1

do Uchwaly Nr ........................../ 16
Rady Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia ................. ... 2016 t.

N;; ;;6'il;;J;;j ;kil;ja";i ;;;;.;;

WNIOSEK

o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej spolce wodnej
na biezqce utrzymanie wft i urzqdzeh wodnych

l. Dane dotyczqce wnioskodawcy:

3. Data wpisu i numer w katastrze wodnym ..............

5. Dokument rejestrowy (wymieni6)

6. Osoby upowa2nione do skladania oswiadczen woli w imieniu wnioskodawcy (nazwiska,
imiona, nr dowodu osobistego..........................

7. zaktes i teren dzialania wnioskodawcy wynik4qcy ze statutu bqd2 dokumentu rejestrowego

8. Powierzchnia grunt6w rolnych objQta dzialalnosciq spotki (w ha)
9. Wska2nik Sciqgalnosci skladek od grunt6w rolnych w roku poprzedzajacym ......................
ll. Cel zadania:

lll. Czas realizacji zadania:

lV Miejsce realizacji zadania oraz szczegolowy opis zadania:

V Przewidywalny kosy'. rcalizaq1i zadania oruz 2t6dla finansowania zadania.
1. Przewidywany koszt realizacji zadania: ..............

a) wklad wlasny wnioskodawcy
b) dotacja z budzetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (w zt)

RAZEM: ..............
Uwaga: Wielkos6 wnioskowanej pomocy finansowej w formie dotacji z bud2etu Gminy i Miasta Czerwionka-
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Leszczyny na realizacje zadania okreslonego w pkt lV nie moze przekroczyt, 1O0o/o kosau realizowanego
zadania.
Vl. Ocena wniosku przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny :

Zalqczniki:
'l.aktualny dokument rejestrowy wnioskodawcy (wymieni6 jaki)

2.aktualne upowaznienie do skladania oswiadczeri woli w imieniu wnioskodawcy

3.o6wiadczenie wnioskodawcy, 2e spolka wodna nie dziala w celu osiqgniecia zysku.
4.potwierdzona za zgodno66 z oryginalem kopia planu finansowego spolki wodnei.
5.inne dokumenty (wyrnieni6 iakie)

Czerwionka-Leszczyny, dnia

Podpis i pieczq6 wnioskodawcy

:lz
ia$a
eszczyny

zewski



Zalqcznik nr 2
do Uchwaly Nr .......................... /16

Rady Mie,iskiej Czerwionka-Leszczyny
z dnia....................... 2016 r.

N;; ;;ril ;J;j ;d;;ja;d ;il;;k
SPMWOZDANIE

z wykorzystania pomocy finansowej
w formie dotacji udzielonej spolce wodnej

przez Gminq Czerwionka-Leszczyny na podstawie umowy dolacji nr ...................... z dnia ............................

I 
*i*-i l*illll *:',"*j ::::::: :::: :::: =:ll:

3. Dala zakohczenia i odbioru robot zgodnie z protokolem odbioru ...............

8. Kwota przyznanej przez Gming czerwionka-Leszczyny pomocy finansowej w formie dotacji zgodnie

9. Kwota otrzymanej przez Spolkq Wodnq dotacji
10. Kwota wykorzystanej przez sp6rkQ wodna dotacii na rcafizaciezadania okresronego

'!! 
[wota nie wykorzystanej przez Spolkq Wodna dotacji

1.2. Oala ^ rotu niewykorzystanej dotacji na konto Gminy Czerwionka-Leszczyny ........................
13. Kwota wkladu finansowego Spotki Wodnej ......................_.....
14. lnne 2r6dla finansowania (wymienid 2r6dla oraz kwoty)

15. Dala Wzekazania nale2noSci wykonawcy robot oraz kwota nale2nosci ................................................

;; D;k;;;;it;;;il;;d"; ;; ,-ii";;;i;,
a) kserokopia polecenia przelewu naleznosci dla wykonawcy rob6t;
b)kserokopiefakturpotwierdzonezazgodno66zoryginatem......,...,.......

Czerwionka-Leszczyny, dnia

Podpis os6b dzlal4qcych w imieniu Spolki Wodnej

Burmtstrz
Gminv i,[liastr

Czenrvionk/f,eszczyny

wesrrl{d,,-"*,r,


