Na podstawie Uchwały Nr XXXIII/368/2022 Rady Gminy Zawoja z dnia 27 stycznia 2022 r.
w sprawie: trybu postępowania o udzielenie oraz sposobu rozliczania dotacji z budżetu Gminy
Zawoja udzielanej spółkom wodnym w roku 2022
Wójt Gminy Zawoja
ogłasza nabór wniosków
o przyznanie w roku 2022 dotacji celowej z budżetu Gminy Zawoja dla spółki wodnej działającej
na terenie Gminy Zawoja.
I.

Rodzaj zadania objętego pomocą finansową

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej przeznaczona jest na bieżące utrzymanie wód i
urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji.
II. Wysokość środków finansowych
Wysokość środków finansowych ww. zadań w roku 2022 została określona w budżecie Gminy
Zawoja w kwocie 50.000,00 zł.
III. Termin i miejsce składania wniosku
1. Wniosek o udzielenie pomocy finansowej dla spółki wodnej należy składać w sekretariacie

Urzędu Gminy w Zawoi, 34-222 Zawoja 1307 lub przesłać pocztą do dnia 30 marca 2022 r.
-Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/368/2022 Rady Gminy
Zawoja z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie: trybu postępowania o udzielenie oraz sposobu
rozliczania dotacji z budżetu Gminy Zawoja udzielanej spółkom wodnym w roku 2022
2. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Zawoja lub data
stempla pocztowego.
3. Wniosek należy składać w zamkniętej, opisanej kopercie (nazwa i adres spółki wodnej)
z dopiskiem „Nabór wniosków o przyznanie w roku 2022 dotacji celowej z budżetu
Gminy Zawoja dla spółki wodnej działającej na terenie Gminy Zawoja”.
IV. Zasady przyznawania dofinansowania
1. Zasady udzielania dotacji celowej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na

finansowanie lub dofinansowanie inwestycji. terenie Gminy Zawoja realizowanych przez
spółkę wodną, określa Uchwała Nr XXXIII/368/2022 Rady Gminy Zawoja z dnia 27
stycznia 2022 r. w sprawie: trybu postępowania o udzielenie oraz sposobu rozliczania
dotacji z budżetu Gminy Zawoja udzielanej spółkom wodnym w roku 2022 (zwana dalej
Uchwałą)
2. Wnioski podlegają ocenie pod względem formalnym i merytorycznym przez Wójta Gminy
ZAWOJA.
3. W przypadku stwierdzenia błędów lub braków we wniosku o udzielenie dotacji spółki
wodna zostanie wezwana do ich usunięcia w wyznaczonym terminie. Nieusunięcie błędów
lub braków będzie skutkować pozostawieniem wniosku lub sprawozdania bez rozpatrzenia.
V. Termin rozpatrzenia wniosków
1. Decyzję w sprawie przyznania dotacji celowej dla spółki wodnej, w ramach środków
finansowych określonych w uchwale budżetowej, podejmuje Wójt, po uzyskaniu

pozytywnej opinii komisji Rady Gminy Zawoja właściwej do spraw budżetu mając na
względzie wysokość środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy oraz ocenę
możliwości realizacji zadania przez wnioskodawcę. O podjęciu decyzji Wójt zawiadamia
Wnioskodawcę i zaprasza do podpisania umowy.
2. Ogłoszenie o przyznanych dotacjach publikowane będzie w Biuletynie Informacji
Publicznej w serwisie internetowym oraz zamieszczane na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
Zawoja w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia.
V. Ogólne warunki realizacji zadania publicznego
1. Warunkiem udzielenia dotacji jest:
1) zawarcie pisemnej umowy pomiędzy spółką wodną a Gminą Zawoja,
2) uzyskanie przez spółkę wodną stosownych pozwoleń lub zgłoszeń na wykonanie
robót (jeśli takie wynikają z przepisów).
2. Spółka wodna, która otrzymała dotację dokonuje rozliczenia, przedkładając rozliczenie
końcowe na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały.
3. Przekazanie dotacji nastąpi w terminie określonym w umowie. ,
VI. Informacji dotyczących dofinasowania udziela:
Kierownik referatu gospodarki komunalnej i inwestycji Adam Skrzypek tel.: 33/ 8775-015 w. 118,
kom. 501 076 762

