
 

ZARZĄDZENIE NR V/170//20 
BURMISTRZA SOLCA KUJAWSKIEGO 

Z DNIA 1 GRUDNIA 2020 ROKU 
 

w sprawie ogłoszenia informacji o możliwości uzyskania dotacji dla spółek wodnych 
działających na terenie Gminy Solec Kujawski 
 
Na podstawie § 3 ust. 1 Uchwały Nr XLIV/362/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim                        

z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji dla spółek wodnych, 

działających na terenie Gminny Solec Kujawski (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2890) oraz 

art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 

713 )1 

 

      ZARZĄDZAM, CO NASTĘPUJE: 
§1 
1. Podaję do publicznej wiadomości informację o możliwości uzyskania dotacji dla spółek 

wodnych działających na terenie Gminy Solec Kujawski na realizację prac związanych z 

wykonaniem bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub 

dofinansowanie inwestycji. 

2. Treść informacji, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

§2  
Informację, o której mowa w § 1 publikuje się poprzez jej ogłoszenie: 

1) na stronie internetowej Gminy Solec Kujawski (www.soleckujawski.pl); 

2) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim; 

3) w Biuletynie Informacji Publicznej ( www.bip.soleckujawski.pl). 

§3 
Wykonie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Spraw Obywatelskich w Urzędzie 

Miejskim w Solcu Kujawskim. 

 

§ 4 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 
 
 
 

                                                             
1 Zmiany: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378. 
 
Projekt zarządzenia sporządziła: Anna Pioterek – Inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, 
obrony cywilnej i spraw obronnych  
Projekt zarządzenia zatwierdziła: Justyna Żebrowska-Dudek, Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich 

 
 



        Załącznik do Zarządzenia Nr V/170//20 

       Burmistrza Solca Kujawski z dnia  
       1 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia  
                                                                                                    informacji o możliwości uzyskania  
                                                                                                   dotacji  dla spółek wodnych działających 
                                                                                                    na  terenie Gminy Solec Kujawski 
  
 
 

BURMISTRZ SOLCA KUJAWSKIEGO 
INFORMUJE 

O MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA DOTACJI DLA SPÓŁEK WODNYCH 
DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY SOLEC KUJAWSKI 

 
 

I. Podmioty uprawnione: 
Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu  Gminy Solec Kujawski są spółki wodne działające na terenie Gminy Solec 
Kujawski, których wskaźnik ściągalności składek w roku poprzedzającym przyznanie 
dotacji, wynosi minimum 60%. 

 
II. Rodzaj zadania: 

 Dotacje może zostać udzielona na : 
1) realizację prac związanych z wykonaniem bieżącego utrzymania wód i urządzeń 

wodnych, 
2) finansowanie lub dofinansowanie inwestycji. 
 

III. Terminy i warunki realizacji zadania: 
1. Dotacja zostanie udzielona na wniosek złożony, zgodnie ze wzorem określonym 

w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XLIV/362/18 Rady Miejskiej w Solcu 
Kujawskim z dnia 24 maja 2018r., w sprawie określenia zasad udzielania dotacji 
dla spółek wodnych, działających na terenie Gminy Solec Kujawski (Dz. Urz. 
Woj. Kuj.-Pom. poz. 2890) 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać w szczególności: 
1) pełną nazwę wnioskodawcy, 
2) adres wnioskodawcy, 
3) datę i numer wpisu do katastru wodnego, 
4) numer rachunku bankowego wnioskodawcy, 
5) dane osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu 

wnioskodawcy, 
6) wysokość wnioskowanej dotacji, 
7) szczegółowy opis zadania, 
8) termin i miejsce realizacji zadania, 
9) harmonogram realizacji zadania, 
10) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz wskazanie źródeł 

finansowania zadania. 
11) Podpisy osób upoważnionych do składnia oświadczeń woli w imieniu 

wnioskodawcy. 
 

3. Realizacja zadania przewidziana jest w terminie od dnia zawarcia umowy dotacji 
do 31 grudnia 2021 roku. 



4. Spółka wodna może uzyskać dotację na realizację faktycznie wykonanych                                       
i udokumentowanych robót. 

5. Przyznanie dotacji, nastąpi po przedstawieniu przez spółkę wodną dokumentów 
gwarantujących zabezpieczenie udziału własnego w realizowanym zadaniu. 
 

IV. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2021 
roku.: 
1. Na realizację zadania w 2021 roku przeznaczono kwotę w wysokości 

10 000,00 zł  
2. Kwota ta może ulec zmniejszeniu, jeżeli zaistnieje konieczność zmniejszenia 

budżetu Gminy Solec Kujawski w części przeznaczonej na realizację zadania z 
ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia 
niniejszej informacji lub w przypadku stwierdzenia, że zadanie można 
zrealizować mniejszym kosztem. 

3. Złożenie wniosku na realizację zadania publicznego nie jest równoznaczne z 
zapewnieniem przyznania dotacji celowej we wnioskowanej wysokości. 

4. W przypadku, gdy łączna wartość zawnioskowanych dotacji przekroczy 
kwotę, o której mowa w ust. 1  o przyznaniu dotacji decyduje kolejność 
złożonych wniosków. 
 

V. Termin i warunki składania wniosków: 
1 Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć na druku stanowiącym załącznik 

nr 1 do Uchwały Nr XLIV/362/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 
24 maja 2018 r., w sprawie określenia zasad udzielania dotacji dla spółek 
wodnych, działających na terenie Gminy  Solec Kujawski (Dz. Urz. Woj. Kuj. 
- Pom. poz. 2890). Wzór wniosku dostępny jest na stronie 
www.bip.soleckujawski.pl, zakładka „Organizacje Pozarządowe”.  

2 Wniosek wraz z załącznikami musi być opieczętowany i podpisany przez 
osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy. 
Kopie dokumentów dołączonych do wniosku muszą być potwierdzone za 
zgodność z oryginałem i również podpisane przez osoby upoważnione na 
każdej stronie. 

3 Do wniosku powinny być załączone niżej wymienione załączniki: 
1) Aktualny dokument rejestrowy lub statut wnioskodawcy; 
2) Oświadczenie, że spółka wodna nie działa w celu osiągnięcia zysku; 
3) Oświadczenie o spełnieniu przez spółkę warunków, o których mowa w § 4 

ust. 1 uchwały Nr XLIV/362/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 
24 maja 2018 r., w sprawie określenia zasad udzielania dotacji dla spółek 
wodnych, działających na terenie Gminy Solec Kujawski (Dz. Urz. Woj. 
Kuj. - Pom. poz. 2890). 

4) Potwierdzony za zgodność z oryginałem budżet spółki wodnej na rok,                     
w którym wnioskuje o udzielenie dotacji. 

4 Wnioski z dopiskiem „Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Solec 

Kujawski na realizację prac związanych z wykonaniem bieżącego utrzymania 

wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie 

inwestycji w 2021 roku” należy przesłać pocztą na adres:  
Urząd Miejski w Solcu Kujawskim 

ul. 23 Stycznia 7 
86-050 Solec Kujawski 



 lub złożyć w zamkniętej kopercie w kancelarii Urzędu Miejskiego w Solcu 
kujawskim (pok. nr 1 parter) w terminie do dnia 15 grudnia 2020 do godz. 
14.00. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia wniosku lub data wpływu 
przesyłki do Urzędu Miejskiego w Solcu kujawskim. 

5 Wniosek wraz z załącznikami powinien zostać przygotowany w sposób 
uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek dokumentu z wniosku 
(segregator, teczka) 

6 Wnioski złożone na innych drukach, niekompletne, niespełniające warunków 
wskazanych w pkt. V ust. 1 niniejszej informacji oraz złożone po terminie 
zostaną odrzucone. 

VI. Udzielenie dotacji 
1. Decyzję o przyznaniu dotacji celowej podejmie Burmistrz Solca Kujawskiego 

w formie odrębnego zarządzenia. 
2. O udzieleniu bądź nieudzieleniu dotacji spółka wodna zostanie powiadomiona 

w formie pisemnej. 
3. Przyznanie dofinansowania w formie dotacji celowej następuje, pod rygorem 

nieważności, na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Gminą a 
spółką wodną. 

 


