
UCHWAŁA NR XXVIII/217/2016
RADY GMINY CZARNKÓW

z dnia 26 sierpnia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Nr XXII/182/2016 z dnia 22 marca 2016r. w sprawie określenia 
zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Czarnków spółkom wodnym, trybu postępowania 

w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015r. 
poz. 1515) oraz art. 164 ust. 5c w związku z ust. 5a i 5b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 
(Dz. U. z 2012 r., poz. 145) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXII/182/2016 z dnia 22 marca 2016r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji 
celowej z budżetu Gminy Czarnków spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu 
jej rozliczenia zmienia się zapis § 3, który otrzymuje brzmienie: 

1. Wnioski o udzielenie pomocy finansowej należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Czarnków do dnia 
30 kwietnia danego roku budżetowego z zastrzeżeniem ust.2 i 3. 

2. Wnioski na rok 2016 należy złożyć w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały. 

3. Jeśli w trakcie roku budżetowego wystąpi konieczność wykonania zdań wcześniej nie zaplanowanych, 
spółka wodna może wystąpić z kolejnym wnioskiem o dotację obejmującym te zadania. 

4. Wzór wniosku o udzielenie dotacji, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 należy dołączyć: 

1) przedmiar lub zestawienie robót wraz z określeniem ich wartości, 

2) potwierdzony za zgodność z oryginałem odpis planu finansowego spółki wodnej za rok bieżący.

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien być podpisany przez osobę (osoby) uprawnioną do składania 
oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej. 

7. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Wójt Gminy uwzględniając znaczenie zadania dla gospodarki 
wodnej oraz wysokość środków przeznaczonych w budżecie na dotację do spółek wodnych. 

8. Wójt Gminy pisemnie zawiadomi Wnioskodawcę o sposobie załatwienia wniosku.

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarnków. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego. 
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Uzasadnienie
Do Uchwały Nr XXVIII/217/2016 Rady Gminy Czarnków z dnia 26 sierpnia 2016 roku w sprawie: wprowadzenia 
zmiany w uchwale Nr XXII/182/2016 z dnia 22 marca 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji 
celowej z budżetu Gminy Czarnków spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu 
jej rozliczenia. 

Zmiana dotyczy paragrafu 3, gdzie dodano punkt (pkt 3) umożliwiający ubieganie się spółkom wodnym o dotacje 
na zadania, które nie były przewidziane do realizacji w założeniach dokonywanych przez spółki wodne na 
początku roku budżetowego, a istnieje potrzeba ich realizacji. 
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