GMINA DOltlANIC

powiut siedlecki
woj. niacowieckie
Domrni4q 52, 08-ll3
REC; 7l J 582 | 2 I, NrP: 821-25-51-5

OGI-,OSZENIE
rze wniosk6w na udzielenie sp6lkom wodnym dotacji
z budZetlu Gminy Domanice w 2019 roku

W6jt Gminy Dom
oglasza nab6r wniosk6w na udzielenie sp6lkom wodnym dotaqii
celowej zbudLetl
iny Domanice w 2019 roku z przeznaczeniem na biei4ce utrzymanie
wtid i urz4dzefiw nych oraz na dofinansowanie inwestycji na terenie Gminy Domanice.
I.
1.

TERMIN I
Wnioski naleLt,

w Domanicach
2. Wnioski nale?y
z dopiskiem ,JV
wodnych z
J. Druk wniosku
internetowej U
Informacji Publi
4. Wnioski zLo2one

II.

WYMA

1. Do

i tr

4, 08-

11

3 Domanice 52 lub przeslal poc44.

w zanknigtej, opisanej kopercie (nazwa i adres sp6lki wodnej),
wnioskaiw o przyznqnie w 2019 roku dotacji cerowej dra spfilek
Gminy Dor,nanice" na odpowiednim formularzu.
jest rv Urugdzie Gminy Domanice w pok. nr B oruz na stronie
Gminy Domanice - http://www.domanice.eu oraz w Biuletynie
j - http://rvww.bip.domanice.eu.

terminie nie bgd4 rozpatrywane.

zAN,\CZNIKI DO W]\IOSKU

wniosku na

l)

SKI,ADANIA WNIOSTdW:
a6 w terminie do 30.09.2018 roku w Sekretariacie Urzedu (iminv

dol1czy6:

statut

2)

Ze sp6lka wodna nie

3)

za zgodnoii6

wnioskuje o

4)

zestawienie

2. Sp6lki wodne u
1) wypelniony
zakresu

i

2) Informacjg
ubiegaj4 sig
nle

3)

Informacjg
roku, w
informacjg o
3. Wniosek powin
w zalqczniku N
marca 2018
postgpowania

w

z

dzialaw celu osi4gnigcia zysku,
oryginalem budzet sp6lki wodnej na rok, w kt6rym

ie dotacji celowej,

wrazz z;estawieniem ich wartoSci.

larz, stanowi4cy zalqcznrk do aktualnego rozporz4dzeniaw sprawie
ji przedstawianychprzez podmiot ubiegaj4cy sig o pomoc de minimis,

wysokoSci pomocy de minimis, jak4 otrzymaly w roku, w kt6rym
pomoc oraz w ci4gu dw6ch poprzedzaj4cych go lat, albo informacjg o
u takiej pomocy w tym okresie,
pomocy de minimis w rolnictwie i w rybol6wstwie, jakie otrzymaly w
ubiegaj4 sig o pomoc orzw ci4gu dw6ch poprzedzaj4cych go lat, albo
iu takiej pomocy w tym okresie.
byd kompletny spoz4dzony zgodnie ze wzoyem okreslonym
1 do Uchwalty Nr XXXIII/18912018 Rady Gminy Domanice z dnia28
w sprawie zasad udzielania dotacji na rzecz sp6lek wodnych, trybu
ie udzie.lania dotacji i sposobu jej rczliczania.

i

III.
1.

ZASADY

Szczeg6lowe

YZNAWA,NIA DOFINAIISOWANIA
y udzielania dotacji na rzecz sp6lek wodnych, tryb postgpowania przy
na rzecz sp6lek wodnych i sposobu ich rozliczenia okresla uctrwala
18 Rady Gnniny Domanice z dnia28 marca 2018 roku w sprawie zasad.
rra rzecz sp6lek wodnych, trybu postgpowania w sprawie udzielania

udzielaniu
Nr X)O(II/18
udzielania
dotacji i sposobu ej rozliczari,a.
2. W6jt Gminy
manice doklnuje oceny zlo2onych wniosk6w wedlug nastgpuj4cych
kryteri6w:

1)

Sci4galno5ci

2) dlugoSci
J.

W przypadku
Domanice

walonych .przez sp6lkg wodn4 skladek,
ywanych urz4dzeh wodnych szczeg6lowych (row6w).
ia uchybieri formalnych lub innych wad wniosku, W6jt Gminy
wnioskodawcg do usunigcia uchybieri lub do uzupelnienia wniosku

w wznaczonym
e.
4. W przypadku
gcia uclrybieri lub nieuzupelnienia zlolonego wniosku, w zakresie
wskazanym
W6jta Gmirry Domanice wezwaniu, wniosek zostaje pozostawiony bez
rczpatrzenia.
5. Decyzjg w spra e przyznaniit pomocy finansowej w formie dotacji celowej podejmuje
W6jt Gminy
6. Kwota
w bud2;ecie Gminy Domanice na pomoc finansow4 dla sp6lek
wodnvch w 2019 roku wynosi 10.000,00 zl.
W6jt Gminy
nice podaje do publicznej wiadomoSci o wynikach postgpowania w tym
wskazanie sp6lki
, kt6rar otrzyma pomoc finansow4 w postaci dotacji celowej, kwotg
teJ pomocy oraz
finansowane,zadaniepoprzezzarrrieszczenietychinformacjiwsiedzibie
Urzgdu Gminy
ice w miejscnprzeznaczonym na publikowanie ogloszeri, na stronie
internetowej U
Gminy Domanice
http://www.domanice.eu oraz w Biuletynie
lnformacji Publ
- http://www.bip.domanice.eu w terminie 7 dnr od dnia
rozstrzygnigcia.
'
8. W przypadku
rozpatrzenia zlohonego wniosku W6jt Gminy Dornanice
zawieraz Wni
umowg o udzielenie dotacji celowej.
9. Termin zawarcia
w roliu 2019 okre5la sig do dnia 28 lutego.
7.

-

Domanice, dnia 11.

.2018 r.

DOKUMENTY DO

1.

Wniosek o

2.

UchwalaNrXXXII
dotacji narzecz

dotacji celow{ dla sp6lek wodnych zbudiletu grniny Domanice.
I 89/201 8 Rady Gminy Domanice z dnia 28 marca 20 I 8 roku w sprawie zasad udzielenia
wodnych, trylbu postepowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

