
UCHWAŁA NR XXXI/298/17
RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały nr X/63/11 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 29 sierpnia 2011 r. 
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej dla gminnej spółki wodnej działającej na terenie gminy 

i miasta Odolanów będącej podmiotem niezaliczanym do sektora finansów publicznych, trybu 
postępowania w sprawie udzielania dotacji celowej i sposobu jej rozliczania

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., 
poz. 446 ze zmianami), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., 
poz. 1870 ze zmianami) oraz art. 164 ust. 5c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 1121 ze z mianami) Rada Gminy i Miasta Odolanów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr X/63/11 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad 
udzielania dotacji celowej dla gminnej spółki wodnej działającej na terenie gminy i miasta Odolanów będącej 
podmiotem niezaliczanym do sektora finansów publicznych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji 
celowej i sposobu jej rozliczania w załączniku Nr 1 wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 4:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Dotacje celowe na realizację zadań objętych uchwałą przyznawane są na wniosek złożony przez gminną 
spółkę wodną. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do uchwały.”,

b) uchyla się ust. 2-3;

2) w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Gminna spółka wodna otrzymująca dotację celową zobowiązana jest do przedłożenia rozliczenia zadania 
w terminie do 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania na podstawie protokołu odbioru robót, 
sprawozdania według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały oraz faktur, rachunków bądź innych 
dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Odolanów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
i Miasta Odolanów

Jan Prokop
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UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałę podejmuje się w związku z dostosowaniem jej do zmian w ustawie Prawo wodne.
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