
 
 

UCHWAŁA NR XXV/158/2021 
RADY GMINY ROGÓŹNO 

z dnia 30 marca 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej dla spółek wodnych z budżetu Gminy 
Rogóźno, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji 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 2020 r. poz. 713 z późn. zm.1)) oraz art. 443 ust. 2, ust. 4 i ust. 6  ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo 
Wodne (Dz. U. z 2020 r. poz.310 z późn. zm.2))   

uchwala, się, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr V/26/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 26 lutego 2019 r. wprowadza 

się zmianę w § 2, który otrzymuje brzmienie: 

"W przypadku ubiegania się o dotację przez spółkę wodną prowadzącą działalność gospodarczą 
udzielone dofinansowanie będzie stanowić pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) 
nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 352/1 z dnia 24.12.2013 r.) udzielaną do 31 grudnia 
2023 r." 

§ 2. Pozostałe zapisy Uchwały pozostają bez zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
 
 

Hanna Hydzik 

 
1) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2020 r., poz. 1378. 
2) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r., poz. 695; Dz. U. z 2020 r., poz. 782, Dz. U. z 2020 r., 

poz. 875, Dz. U. z 2020 r., poz. 1378. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 2 kwietnia 2021 r.

Poz. 1794



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/158/2021 

Rady Gminy Rogóźno 

z dnia 30 marca 2021 r. 

Wzór wniosku o udzielenie pomocy finansowej 
– dotacji celowej z budżetu Gminy Rogóźno 

I. Dane spółki wodnej (dalej: Wnioskodawca):  

1. Nazwa Wnioskodawcy …………...………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………... 

2. Adres siedziby Wnioskodawcy ………….…………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

3. Data i numer wpisu do katastru wodnego …………………………………………………… 

4. REGON ……………………………………………………………………………………… 

5. Numer rachunku bankowego ………………………………………………………………... 

6. Dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

7. Dane osoby uprawnionej do kontaktu (imię i nazwisko, telefon, e-mail) 

…………………………………………………………………………………………………... 

II. Wielkość wnioskowanej dotacji 

Wnioskowana kwota dotacji (słownie) ………………………………………………………… 

III. Opis zadania przeznaczonego do realizacji z wnioskowanej dotacji: 

1. Zakres przedmiotowy zadania: ……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania: ……………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

3. Termin i miejsce realizacji zadania: ……………………………………………………….…. 

 

 

IV. Informacje o działalności Wnioskodawcy oraz wskaźniki dotyczące działalności Wnioskodawcy:  

1. Długość rowów melioracyjnych szczegółowych objętych działalnością ……………… km. 

2. Powierzchnia gruntów rolnych objętych działalnością ……………… ha, w tym powierzchnia gruntów 
zmeliorowanych ……………… ha. 
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3. Wysokość uchwalonej składki członkowskiej w bieżącym rok ……………… zł/ha. 

V. Harmonogram realizacji zadania: 

Okres realizacji  Rodzaj podejmowanych działań  

  

  

  

 

VI. Kalkulacja poniesionych kosztów realizacji zadania oraz wskazanie źródeł finansowania zadania: 

1. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania: 

W tym  Rodzaj planowanych 
wydatków  

Łączna wartość 
planowanych wydatków  Sfinansowanie z dotacji  Sfinansowanie ze 

środków własnych  
    
    
    
 

2. Zestawienie źródeł sfinansowania zadania: 

Źródła finansowania zadania  Łączna wartość planowanych 
wydatków  

Udział poszczególnych źródeł 
finansowania w łącznej wartości 

zadania %  
   
   
   
 

VII. Podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy:  

Załączniki: 

1. Aktualny odpis dokumentów rejestrowych. 

2. Statut.
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