Zarządzenie nr Or.0050.16.2013
Wójta Gminy Walce
z dnia 15 kwietnia 2013 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o możliwości uzyskania
dotacji celowej w 2013 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z § 3 ust. 2 uchwały
nr XXII/144/2012 Rady Gminy Walce z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Walce na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie
udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2013 r. poz. 358) zarządzam, co następuje:
§1
1. Podaje się do publicznej wiadomości informację o możliwości uzyskania dotacji celowej
z budżetu Gminy Walce w 2013 roku z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, tj. na konserwację urządzeń melioracyjnych, przez spółki wodne działające na terenie Gminy Walce.
2. Kwota przeznaczona w budżecie Gminy Walce na pomoc finansową dla spółek wodnych na realizację zadań, o których mowa w ust. 1, wynosi 10.000 zł i określona została w załączniku nr 8 do uchwały nr XXIII/148/2012 Rady Gminy Walce z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2013 rok (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2013 r.
poz. 564).
3. Ustala się termin składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na realizację zadań, o których mowa w ust. 1, na dzień 30 kwietnia 2013 r. do godz. 1500. Wnioski według
wzoru określonego w załączniku do niniejszego zarządzenia należy składać w formie pisemnej, w sekretariacie Urzędu Gminy w Walcach lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy,
ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce (liczy się data wpływu do Urzędu). Wniosek należy złożyć
w zamkniętej kopercie z napisem: „Dotacja dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód
i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych”, oznaczonej pieczątką spółki wodnej. Wnioski
otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Wnioski kompletne i nie zawierające uchybień formalnych zostaną rozpatrzone w terminie do 21 dni od daty wpływu.
5. Informacja o przyznanych dotacjach zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez jej umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Gminy w Walcach.

1

§2
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Walce.
§3
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Walcach oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W Ó J T GM I NY W A L C E
/-/mgr Bernard Kubata
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Załącznik
do zarządzenia nr Or.0050.16.2013
Wójta Gminy Walce
z dnia 15.04.2013 r.

Wniosek o udzielenie pomocy finansowej
I.

Dane wnioskodawcy:

1. Nazwa wnioskodawcy: ………………………………………………………………………………………………….
2. Adres wnioskodawcy: …………………………….…………………………………………………………………………
3. Data i numer wpisu do katastru wodnego: ………………………………………………………………………
4. Numer rachunku bankowego: ………………………………………………………………………………………….
5. Dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy:
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
II.

Wielkość wnioskowanej dotacji:

1. Wnioskowana kwota dotacji:………………………………………………………………………………………..
2. Słownie:………………………………………………………………………………………………………………………..
III.

Podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Załączniki:
1. Aktualny odpis dokumentu rejestrowego spółki wodnej oraz jej statut.
2. Dokument wskazujący osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu
spółki wodnej.
3. Oświadczenie, że spółka wodna nie działa w celu osiągnięcia zysku.
4. Potwierdzony za zgodność z oryginałem budżet spółki wodnej na 2013 rok.
5. Przedmiar robót z określoną wartością zadania, szczegółowym opisem zadania, na które ma być udzielona dotacja oraz terminem jego realizacji.
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