Informacja dla spółek wodnych w sprawie trybu przyznawania
i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu państwa dla spółek wodnych
i związków spółek wodnych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie
urządzeń melioracji wodnych w 2019 roku.
1. Przyznanie lub odmowa przyznania dotacji spółkom wodnym lub związkom spółek
wodnych realizowane jest w oparciu o przepisy prawne wynikające z:
a) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.),
b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077
z późn. zm.).
2. Spółka wodna lub związek spółek wodnych składa do Wydziału Środowiska
i Rolnictwa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie wniosek o przyznanie
dotacji zgodnie z obowiązującymi wzorami na dany rok tj. na formularzu
stanowiącym załącznik nr 1a do niniejszej informacji, opracowanym dla spółek
wodnych lub na formularzu stanowiącym załącznik nr 1b do niniejszej informacji,
opracowanym dla związków spółek wodnych.
3. Spółka wodna/ZSW, może ubiegać się o przyznanie dotacji na pokrycie części
kosztów robót konserwacyjnych związanych z utrzymaniem wód i urządzeń melioracji
wodnych do wysokości 80% wartości wykonanych robót na poszczególnych
obiektach. Do wartości wykonanych prac konserwacyjnych wliczamy również wartość
materiałów użytych do usuwania awarii na urządzeniach melioracyjnych. Co najmniej
20 % wartości robót spółka/ZSW finansuje ze środków własnych pochodzących ze
składek członkowskich.
4. Obiekty objęte dotacją podmiotową z budżetu państwa nie mogą być finansowane
z udziałem innych dotacji.
5. Termin składania wniosków o przyznanie dotacji to 30 kwietnia 2019 r. Termin
uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano wniosek w polskiej
placówce pocztowej operatora publicznego bądź złożono osobiście w punkcie
przyjmowania korespondencji LUW w Lublinie, przy ul. Spokojnej 4.
6. Dane zawarte we wniosku o przyznanie dotacji muszą być zgodne z uchwałami
walnego zgromadzenia przedstawicieli spółki tj. uchwałą w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania z działalności spółki za 2018 r., uchwałą w sprawie
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego spółki za 2018 r. oraz uchwałą
w sprawie zatwierdzenia planu prac i budżetu spółki na 2019 rok. W przypadku
związków spółek wodnych powinny to być uchwały podjęte przez walne
zgromadzenia delegatów związku.
7. Kwota dotacji podmiotowej uzależniona jest od wysokości środków przeznaczonych
na ten cel w ustawie budżetowej oraz od liczby wnioskodawców. Na wysokość dotacji
udzielonej spółce ze środków pochodzących z ustawy budżetowej ma wpływ wartość
robót wykonanych przez spółkę w 2018 r. oraz udział procentowy wykonanych robót
w stosunku do planu robót na rok 2018.
8. W przypadku dodatkowych środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu
państwa, na wysokość dotacji udzielonej spółce będzie mieć wpływ ściągalność
składek bieżących (poziom minimalny to 20%) oraz powierzchnia zmeliorowanych
użytków rolnych objętych działalnością spółki wodnej.
9. Warunkiem przekazania dotacji jest przedłożenie pisemnego wniosku o wypłatę
przyznanej dotacji za zrealizowane roboty wraz z załącznikami. Wzór wniosku dla
spółek stanowi załącznik 2a do niniejszej informacji. Wzór wniosku dla związków
stanowi załącznik 2b do niniejszej informacji.

10. Ostateczny termin składania wniosków o wypłatę dotacji to 30 listopada 2019 r.
Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano wniosek
w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego bądź złożono osobiście
w punkcie przyjmowania korespondencji LUW w Lublinie, przy ulicy Spokojnej 4.
11. Spółki wodne oraz związki spółek wodnych ubiegające się o przyznanie dotacji
zobowiązane są do stosowania protokołu odbioru robót, którego wzór stanowi
załącznik nr 3 do niniejszej informacji.
12. Przekazanie dotacji na konto spółki nastąpi po zatwierdzeniu dokumentów
załączonych do wniosku o wypłatę dotacji, nie później jednak niż do dnia 20 grudnia
2019 r.
13. Spółki wodne oraz związki spółek wodnych są zobowiązane do informowania
Wydziału Środowiska i Rolnictwa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie
w formie pisemnej o problemach w realizacji robót i terminowości wykorzystania
dotacji, a także o zamiarze rezygnacji z wykorzystania dotacji. Informację należy
przedłożyć w terminie do 30 września 2019 r.
14. Kwota dotacji przyznanej spółce lub związkowi spółek może ulec zmniejszeniu do
wysokości udokumentowanych, poniesionych kosztów.
15. Spółki wodne oraz związki spółek wodnych są zobowiązane do przedłożenia
rozliczenia udzielonej dotacji w terminie do 15 stycznia 2020 r. Wzór rozliczenia dla
spółek stanowi załącznik nr 4a do niniejszej informacji. Wzór rozliczenia dla
związków stanowi załącznik nr 4b do niniejszej informacji.
16. Na podstawie art.169 ustawy o finansach publicznych środki z dotacji:
a) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,
b) pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości
podlegają zwrotowi do budżetu państwa wraz z odsetkami w wysokości określonej
jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności o
których mowa w pkt a lub pkt b. Zwrotowi do budżetu państwa podlega ta część
dotacji, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, nienależnie
udzielona lub pobrana w nadmiernej wysokości.
17. Spółka wodna/ZSW zobowiązana jest dokonać zwrotu niewykorzystanej części
dotacji na rachunek bankowy Wydziału Finansów i Certyfikacji Lubelskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Lublinie, z którego wypłacono dotację, w terminie do 15 stycznia
2020 roku.
W składanych wnioskach i rozliczeniach należy stosować się do podanych jednostek
miary (ha, km, szt., zł, zł/ha)!

Załączniki do pobrania:
1a. Wniosek o przyznanie dotacji dla spółki wodnej.
1b. Wniosek o przyznanie dotacji dla związku spółek wodnych.
2a. Wniosek o wypłatę dotacji dla spółki wodnej.
2b. Wniosek o wypłatę dotacji dla związku spółek wodnych.
3. Wzór protokołu odbioru robót.
4a. Wzór rozliczenia dla spółki wodnej.
4b. Wzór rozliczenia dla związku spółek wodnych.
5. Przykładowy wzór listy osób odrabiających składkę

