
Uchwala Nr LVI1275/2018 
Rady Miasta Rzeszowa 
z dnia 27 lutego 2018 r. 

w sprawie okreslenia zasad udzielania dotacj i celowej z budzetu Gminy Miasto Rzeszow 
spolkom wodnym, trybu postypowania i sposobu jej rozliczania. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z poin. zm.) oraz art. 443 
ustawy dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z poin. zm.) 

Rada Miasta Rzeszowa 
uchwala, co nastypuje: 

§ 1 

Okresla siy zasady udzielania dotacji celowej, tryb postypowania w sprawie udzielenia 
dotacji i sposob jej rozliczania dla spolek wodnych ze srodkow budzetu Gminy Miasto 
Rzeszow, okreslone w Regulaminie, stanowiqcyn1 zalqcznik do niniejszej uchwaly. 

§2 

Traci moc uchwala nr LXXII1303/20 14 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 marca 2014 r. 
w sprawie okreslenia zasad udzielania dotacji celowej z budzetu Gminy Miasto Rzeszow 
spolkom wodnym, trybu postypowania i sposobu jej rozliczania (z poin. zm.). 

§ 3 

Wykonanie uchwaly powierza siy Prezydentowi Miasta Rzeszowa. 

§4 

Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od daty ogloszenia w Dzienniku Urzydowym 
Wojewodztwa Podkarpackiego i obowiqzuje do dnia 31 grudnia 2020 r. 

PrzewodniCZqcy 
Rad y Miasta Rzeszowa 

LL..; :Dec 
Andrz$ Dec 



Uzasadnienie do Uchwaly Nr LV1l275/2018 

Rady Miasta Rzeszowa 

z dnia 27 lutego 2018 r. 

W zwiqzku z nowq podstawq prawnq do udzielania dotacji celowej Spolkom wodnym 
na biezqce utrzymanie wod i urzqdzen wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie 
inwestycji, okreslanq wart. 443 ustawy dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1566 z pozn. zm.), zachodzi koniecznosc podjycia nowej uchwaly calosciowo regulujqcej 
udzielanie przedmiotowej dotacji. 

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. 0 postypowaniu w sprawach 
dotyczqcych pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 z pozn. zm.) projekt programu 
pomocowego przewidujqcy udzielanie pomocy de minimis podlega wylqcznie zgloszeniu 
Prezesowi Urzydu Ochrony Konkurencji i Konsumentow, ktory w terminie 14 dni moze 
przedstawic zastrzezenia dotyczqce przejrzystosci zasad udzielania pomocy, natomiast na 
podstawie art. 7 ust. 3a w/w ustawy projekt programu pomocowego przewidujqcy udzielanie 
pomocy de minimis w rolnictwie lub rybolowstwie podlega wylqcznie zgloszeniu ministrowi 
wlasciwemu do spraw rolnictwa, ktory w terminie 14 dni moze przedstawic zastrzezenia 
dotyczqce przejrzystosci zasad udzielania pomocy. 

Wobec powyzszego zgloszono do zaopiniowania projekt niniejszej uchwaly Prezesowi 
Urzydu Ochrony Konkurencji i Konsumentow oraz Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 



Zal~cznik do Uchwaly Nr LVI127S12018 
Rady Miasta Rzeszowa 
z dnia 27 lutego 2018 r. 

Regulamin w sprawie okreslenia zasad udzielania dotacji celowej z budzetu Gminy Miasto 
Rzesz6w sp61kom wodnym, trybu postypowania i sposobu jej rozliczania. 

Rozdzial 1. 

Postanowienia og6lne. 


§ 1. 1. Regulamin okresla zasady, tryb postypowania i spos6b rozliczania dotacji celowych 
udzielanych sp61kom wodnym z budzetu Gminy Miasto Rzesz6w na dofinansowanie dzialan 
zwi~zanych z biez~cym utrzymaniem w6d i urz~dzen wodnych oraz na finansowanie lub 
dofinansowanie inwestycji na terenie Gminy Miasto Rzesz6w. 

2. Ilekroc w niniejszym Regulaminie jest mowa 0: 

1) wnioskodawcy - rozumie siy przez to sp61ky wodn~; 

2) sp61ce wodnej - rozumie siy przez to formy organizacyjn~, 0 kt6rej mowa w Dziale X 
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne; 

3) Gminie - rozumie siy przez to Gminy Miasto Rzesz6w; 

4) dotacji celowej - rozumie siy przez to dotacje celowe w rozumlenlU ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych. 

Rozdzia12. 

Zasady udzielania dotacji i tryb postypowania w sprawie jej udzielenia. 


§ 2. 1. Sp61ka wodna moze uzyskac z budzetu Gminy pomoc finansow~ w postaci dotacji 
celowej w szczeg6lnosci na: 

1) biez~ce utrzymanie urz~dzen wodnych na terenie Gminy, 

2) konserwacjy i renowacjy row6w melioracyjnych wraz z budowlami, 

3) konserwacjy i renowacjy drenowania wraz z budowlami. 

2. Sp61ka wodna moze uzyskac dotacjy na realizacjy zadania w wysokosci 80% koszt6w 
realizacj i zadania. 

3. L~czna kwota srodk6w przeznaczonych na pomoc finansow~, 0 kt6rej mowa w ust. 1 jest 
okreslona w budzecie Gminy na dany rok. 



§ 3. l. Przyznanie pomocy finansowej, 0 ktorej mowa w § 2 ust.1 nastypuje na podstawie 
pisemnego wniosku sp61ki wodnej. 

2. Wniosek, 0 ktorym mowa w ust. 1 powinien zawierac: 

1) peln~ nazwy wnioskodawcy, 

2) adres wnioskodawcy, 

3) daty i numer wpisu do systemu inforn1acyjnego gospodarowania wodami, 

4) numer rachunku bankowego wnioskodawcy, 

5) dane os6b uprawnionych do skladania oswiadczen woli w imieniu wnioskodawcy, 

6) podpisy osob uprawnionych do skladania oswiadczen woli w imieniu wnioskodawcy, 

7) wielkosc wnioskowanej dotacji, 

8) szczegolowy opis zadania, 

9) termin i miejsce realizacji zadania, 

10) przewidywany koszt realizacji zadania oraz wskazanie zr6del finansowania zadania. 

3. Wzor wniosku 0 przyznanie dotacji stano wi zal~cznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

4. Wnioski 0 udzielenie dotacji mozna skladac po wejsciu w zycie niniejszej Uchwaly. 

5. Do wniosku nalezy dol~czyc: 


1) aktualny dokument rejestrowy oraz statut wnioskodawcy, 


2) oswiadczenie, ze spolka rna zabezpieczone srodki na pokrycie udzialu wlasnego, 


3) przedmiar robot wraz z map~ pogl~dow~ oraz kosztorys inwestorski realizowanego 

zadania. 

6. Wnioski podlegaj~ ocenie pod wzglyden1 formalnym i merytorycznym przez Prezydenta 
Miasta Rzeszowa. 

7. W przypadku stwierdzenia uchybien formalnych lub innych wad wniosku Prezydent Miasta 
Rzeszowa moze wezwac Wnioskodawcy do ich usuniycia w wyznaczonym czasie lub do 
uzupelnienia wniosku. 

8. Wniosek, ktorego braki lub wady nie zostaly usuniyte we wskazanym terminie pozostaje 
bez rozpatrzenia. 



§ 4.1. Decyzjy 0 przyznaniu dotacji podejmuje Prezydent Miasta Rzeszowa. 

2. Prezydent Miasta Rzeszowa pisemnie zawiadomi Wnioskodawcy 0 sposobie zalatwienia 
wniosku, wzywajqc jednoczesnie Wnioskodawcy, kt6remu rna bye udzielona dotacja do 
zawarcia stosownej umowy. 

3. Warunkiem udzielenia dotacji jest zawarcie pisemnej umowy pomiydzy sp61kq wodnq, 
a Gminq. 

§ 5.1. Warunkiem udzielenia dotacji celowej jako pomocy de minimis jest spelnienie przez 
wnioskodawcy wymagan okreslonych, w zaleznosci od prowadzonej dzialalnosci 
w rozporzqdzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 
stosowania art. 107 i 108 traktatu 0 funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis 
(Dz. U. UE L Nr 35211 z 24.12.2013 r.). 

2. Wnioskodawca, 0 kt6rym mowa w ust. 1, ubiegajqcy siy 0 pomoc de minimis w trybie 
niniejszej uchwaly, zobowiqzany jest do przedlozenia: 

1) 	wszystkich zaswiadczen 0 pomocy de minimis, pomocy de mInImIS w rolnictwie 
i pomocy de minimis w rybo16wstwie, jakie otrzymal w roku podatkowym, w kt6rym 
ubiega siy 0 pomoc oraz w dw6ch poprzednich latach podatkowych, alba oswiadczen 
o 	 wielkosci pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, alba oswiadczenia 
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, 

2) informacji niezbydnych do udzielania pomocy de mInImIS, dotyczqcych 
w szczeg6lnosci wnioskodawcy i prowadzonej przez niego dzialalnosci na formularzu 
sporzqdzonym wedlug wzoru okreslonego rozporzqdzeniem Rady Ministr6w z dnia 
29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegajqcy 
siy 0 pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r., Nr 53, poz. 311 z p6in. zm.), 

3. 	 W przypadku, kiedy udzielenie dotacji stanowiqcej pomoc de minimis nie jest mozliwe 
z uwagi na przekroczenie pulapu dopuszczonej pomocy de minimis, lub z uwagi na 
niedopelnienie obowiqzk6w okreslonych w ust. 2, wniosek 0 przyznanie dotacji pozostaje 
bez rozpatrzenia. 

Rozdzia13. 

Spos6b rozliczania dotacji. 


§ 6.l.Sp61ka wodna zobowiqzana jest do rozliczenia dotacji w terminie 14 dni od daty 
zakonczenia realizacji zadania. 

2. Rozliczenie nastypuje w formie sprawozdania z realizacji zadania. 

3. Sprawozdanie, 0 kt6rym mowa w ust. 2 powinno zawierae: 

1) pelnq nazwy sp61ki wodnej i jej adres, 

2) daty i numer wpisu do systemu informacyjnego gospodarowania wodami, 



3) dane os6b uprawnionych do skladania oswiadczen woli w imieniu Wnioskodawcy, 


4) wielkosc rozliczanej dotacji, 


5) szczeg6lowy opis zrealizowanego zadania, 


6) termin i miejsce realizacji zadania, 


7) zestawienie poniesionych koszt6w realizacji zadania oraz wskazanie zr6del finansowania, 


8) podpisy os6b uprawnionych do skladania oswiadczen woli w imieniu Wnioskodawcy. 


4. Wz6r sprawozdania z realizacji dotowanego zadania stano wi zal~cznik nr 2 do niniejszego 
Regulaminu. 

5. Do sprawozdania nalezy dol~czyc: 

1) kosztorys powykonawczy na rozliczan~ kwoty dotacji, 

2) potwierdzone za zgodnosc z oryginalem kserokopie dokument6w potwierdzaj~cych 

wykorzystanie dotacji wraz z dokumentacj~ fotograficzn~ okreslaj~c~ stan urz~dzen 

melioracji szczeg6lowych przed i po realizacji zadania, 

3) potwierdzone za zgodnosc z oryginalem kserokopie protokolu odbioru rob6t, jesli ze 
wzglydu na rodzaj wykonywanych zadan bylo wymagane sporz~dzenie protokolu odbioru. 

§ 7.1. Dotacja celowa udzielona z budzetu Gminy: 

1) wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, 

2) pobrana nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci, 

3) niewykorzystana w calosci lub czysci. 

podlega zwrotowi do budzetu Gminy na zasadach okreslonych przepIsaml ustawy 

o finansach publicznych. 



Zaiqcznik Nr 1 

do Regulaminu w sprawie okreslenia zasad udzielania dotacji celowej z budzetu Gminy 
Miasto Rzesz6w sp61kom wodnym, trybu postypowania i sposobu jej rozliczania. 

Wniosek 0 udzielenie dotacji celowej z budzetu Gminy Miasto Rzesz6w 

na biez'!ce utrzymanie w6d i urz'!dzen wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie 
inwestycji na terenie Gminy Miasto Rzesz6w. 

I. Dane wnioskodawcy: 

1) Nazwa wnioskodawcy: ................................................................................. . 


2) Adres wnioskodawcy ................................................................................... . 


3) Data i numer wpisu do systemu informacyjnego gospodarowania wodami: .................... . 

4)Nazwa banku i numer rachunku bankowego: ...................................................... .. 


5) Dane os6b uprawnionych do skladania oswiadczen woli w imieniu 


wnioskodawcy: ............................................................................................................................. . 


II. Wielkosc wnioskowanej dotacji: 

1) Wnioskowana kwota dotacji: .......................................................................... . 

2)Slownie: ................................................................................................... . 


III. Opis zadnia przeznaczonego do realizacji z wnioskowanej dotacji: 


1) Zakres przedmiotowy zadania, opis ......... " ....................................................... . 


2) Zakladane rezultaty realizacji zadnia: 

3) Termin i miejsce realizacji zadania: .................................................................. . 


IV. Przewidywany koszt realizacji zadania oraz wskazanie zr6del finansowania zadania: 
1) Przewidywany koszt realizacji zadania zgodnie z kosztorysem inwestorskin1: 

2) Zr6dla finansowania zadania, w tym: 



a) wklad wlasny wnioskodawcy ................................. . ................... , . . ................. . 


b) dotacja z budzetu Gminy ...................... . ............................ . .......... . ..... , .... . .... . 


c) inne zrodla ........... . ........................................................... . .................... . . . . 


d) razem ...................................................................... . ................... . ........... . 

V. Dodatkowe uwagi: 

VI. Podpisy upowaznionych do skladania oswiadczen woli w imieniu wnioskodawcy: 

(miejscowosc, data) ( podpis i pieczyc przedstawiciela spolki wodnej) 


Zalq.czniki: 


1) Aktualny odpis dokumentow rejestrowych. 


2) Statut spolki. 


3) Oswiadczenie spolki wodnej 0 zabezpieczeniu udzialu wlasnego. 


4) Przedmiar robot wraz z mapq. poglq.dowq. oraz kosztorys inwestorski realizowanego 


zadania. 




Zalqcznik Nr 2 

do Regulaminu w sprawie okreslenia zasad udzielania dotacji celowej z budzetu Gminy 
Miasto Rzeszow spolkom wodnym, trybu postypowania i sposobu jej rozliczania. 

Sprawozdanie z realizacji zadania. 

I. Dane podmiotu rozliczajqcego dotacje: 


l)Nazwa: ....................................................................................................... . 


2) Adres: ....................................................................................................... . 

3) Data i numer wpisu do systemu informacyjnego gospodarowania wodami: ................... . 

4) N azwa banku i numer rachunku bankowego: ........................................................ . 


5) Dane osob uprawnionych do skladania oswiadczeil woli w imieniu podmiotu 


rozliczajqcego dotacjy: .............................................................................. . ...... . 


II. Wielkosc rozliczanej dotacji: 


1) K wota dotacji z budzetu Gminy Miasto Rzeszow udzielona na podstawie umowy 


z dnia ............................................................................................................. . 

2) Slownie: ...... '" ................. . ...................................................................... .. 

III. Opis zrealizowanego zadania z uzyskanej dotacji: 


1) Zakres przedmiotowy zrealizowanego zadania: 


2) Osiqgniyte rezultaty realizacji zadania: 

3) Data rozpoczycia robot: .................................................................................. .. 


4) Data zakoilczenia i odbioru robot .................................................................. . 


IV. Koszty realizacji zadania oraz wskazanie :Zrodel finansowania zadania: 


1) Wartosc calkowita zadania ........................................................... . ............... . 


2) Kwota dotacji przyznanej przez Gminy ..... . ...................................................... . 


3) Kwota dotacji otrzymanej przez spolky wodnq................................................... . 

4) Kwota dotacji wykorzystanej przez spolky wodnq ......................................................... .. 

5) Data zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Gminy: .......................................... . 


6) K wota wlasnego wkladu finansowego spolki wodnej: ............................................ .. 

7) Inne zrodla finansowania ............................ . ................................................ . 


V. Dodatkowe uwagi: ...................................................................................... . 




VI. Podpisy upowaznionych do skladania oswiadczen woli w imieniu wnioskodawcy: 

(miejscowosc, data) ( podpis i pieczyc przedstawiciela sp61ki wodnej) 

Zal~czniki : 


1) Kosztorys powykonawczy na rozliczan~ kwoty dotacji. 


2) Potwierdzone za zgodnosc z oryginalem kserokopie dokument6w potwierdzaj~cych 


wykorzystanie dotacji wraz z dokumentacj~ fotograficzn~ okreslaj~c~ stan urz~dzen 


melioracji szczeg610wych przed i po realizacji zadania. 

3) Potwierdzone za zgodnosc z oryginalem kserokopie protokolu odbioru rob6t, jesli ze 

wzglydu na rodzaj wykonywanych zadan bylo wymagane sporz~dzenie protokolu odbioru. 



