
        Rozdrażew, dnia 16 styczeń 2023r. 

 

Wójt  Gminy  Rozdrażew 
ogłasza nabór wniosków 

o przyznanie dotacji  celowej na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń 
wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji realizowanych   

na terenie Gminy  Rozdrażew 

1) Termin, miejsce i forma złożenia wniosku . 
 

1. Wniosek należy  złożyć na formularzu  zgodnym  z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia  
w terminie do 31.05.2023r. w  sekretariacie Urzędu Gminy  Rozdrażew do  godz. 15.00 
lub wysyłając na adres : 

Urząd Gminy  Rozdrażew  
ul. Rynek 3  

63-708 Rozdrażew 
 

2. Wniosek złożony po  wskazanym  terminie nie będzie objęty procedurą dotacyjną. 
3.  Wysokość udzielanej dotacji dla spółki  wodnej wynosi 30% kosztów realizacji  zadania. 
4. Kwota przeznaczona w budżecie Gminy Rozdrażew w roku 2023 wynosi 6 000,00 zł 

(słownie: sześć tysięcy złotych 00/100). 
 

2) Wymagane załączniki do wniosku. 
 

1. Aktualny dokument  rejestrowy oraz statut wnioskodawcy, 
2. Potwierdzony  za zgodność z oryginałem budżet spółki wodnej na rok 2023, 
3. Zaświadczenie o wysokości pomocy de minimis, pomocy  de minimis w rolnictwie  

i rybołówstwie jakie spółka wodna otrzymała w roku 2023 oraz w ciągu  dwóch 
poprzedzających go lat albo oświadczenie o wysokości tej pomocy w tym okresie, albo 
oświadczenie o  nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.  

4. Podpisana klauzula obowiązku informacyjnego załącznik nr 2.  
 

3) Zasady przyznawania dotacji. 
 

1. Zasady udzielania dotacji celowej określa Uchwała nr XIX/140/2020 Rady Gminy  
Rozdrażew z dnia 15 lipca 2020r. w  sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom 
wodnym, trybu postepowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania 

2. Wniosek  podlega ocenie formalnej i merytorycznej  
3. W przypadku  stwierdzenia uchybień formalnych we wniosku  Wójt Gminy  wzywa 

wnioskodawcę do usunięcia uchybień  w terminie 7 dni  od dnia dostarczenia wezwania. 
Wniosek którego uchybienia nie zostały usunięte przez wnioskodawcę w wyznaczonym  
terminie nie podlega rozpatrzeniu. 
 
 

4)  Termin rozpatrzenia wniosku. 
 

1. Decyzję o przyznaniu  dotacji celowej podejmuje Wójt  Gminy  Rozdrażew, który  
w terminie 21 dni  od dnia złożenia prawidłowego wniosku pisemnie zawiadamia 
wnioskodawcę  o  sposobie rozpatrzenia wniosku  oraz o  wysokości udzielonej dotacji  
i terminie  podpisania umowy. 



5) Warunki  realizacji zadania 
 

1. Szczegółowe warunki  wykorzystania dotacji celowej określa umowa. 
2. Dotacja podlega rozliczeniu  na podstawie : 

a) sprawozdania sporządzonego  wg załącznika nr 3 
b) dokumentów potwierdzających  wykorzystanie  dotacji  m.in. kserokopii faktur  
i rachunków   
c) kserokopie protokołu odbioru robót. Jeżeli  ze względu na rodzaj wykonywanych zadań 
wymagane było sporządzenie  protokołu. 
 

 

 
Wójt Gminy  
 

    /-/ mgr Mariusz Dymarski 

 


