
PROJEKT 

Zatwierdzony przez…………………….. 

 

UCHWAŁA NR XLV/    /2018 

RADY GMINY GRODZIEC 

z dnia 30 października 2018 roku 

 

w sprawie zmiany uchwały nr X/61/2015 Rady Gminy Grodziec z dnia 30 lipca 2015 r. 

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów 

inwestycji służących gospodarce wodnej oraz jej sposobu rozliczania 

  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.) w związku z art. 403 ust.  5 i ust. 6 ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.) uchwala 

się co następuje:  

 

§ 1. W uchwale nr X/61/2015 Rady Gminy Grodziec z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie zasad 

i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących 

gospodarce wodnej oraz jej sposobu rozliczania wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) § 5. otrzymuje brzmienie: „Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie na realizację 
przedsięwzięcia w wysokości 60 % wartości brutto udokumentowanych poniesionych 

nakładów na budowę studni wierconej lecz nie więcej niż 10 000,00 zł (słownie: dziesięć 
tysięcy złotych)”. 

 

2) § 8.1. otrzymuje brzmienie: „Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie do 

30 listopada danego roku kalendarzowego”. 

 

3) § 9.1. otrzymuje brzmienie: „Po zrealizowaniu przedsięwzięcia, nie później jednak niż w 

terminie do 15 grudnia roku budżetowego, w którym zawarto umowę o udzielenie 

dofinansowania, Inwestor składa sprawozdanie z wykonania przedsięwzięcia wg wzoru 

sprawozdania stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały”. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grodziec. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

Przewodniczący 

Rady  Gminy Grodziec 

 

 

Mariusz Woźniak 

 

Opracował: Łukasz Osman 



PROJEKT 

 

Zatwierdzony przez…………………….. 

 

UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR …………………….. 

RADY GMINY GRODZIEC 

z dnia ………………2018 roku 

 

w sprawie zmiany uchwały nr X/61/2015 Rady Gminy Grodziec z dnia 30 lipca 2015r. 

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów 

inwestycji służących gospodarce wodnej oraz jej sposobu rozliczania.  

 

Jednym z wielu zadań własnych każdej Gminy jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę. 
Zadanie to realizowane jest poprzez rozbudowę sieci wodociągowej. W wielu przypadkach 

rozbudowa sieci wodociągowej wiąże się z bardzo dużymi nakładami zarówno 

inwestycyjnymi jak również eksploatacyjnymi.  

Zgodnie z treścią art. 403 ust.4, ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo 

Ochrony Środowiska (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.) osoby fizyczne mogą korzystać 
z pomocy finansowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na realizację inwestycji 

w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

Zasady udzielania dotacji celowej, tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i 

sposób jej rozliczania określa organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w drodze 

uchwały. 

Zatem podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.  

 

 

Przewodniczący 

Rady  Gminy Grodziec 

 

 

Mariusz Woźniak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracował: Łukasz Osman 
 

 


