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UCHWAŁA NR XVIII/175/2012
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 16 maja 2012 r.

zmieniająca uchwałę Nr XIII/125/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie 
trybu postępowania o udzielanie dotacji dla spółek wodnych, działających na terenie Gminy Sandomierz, 

sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconych zadań. 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2001r Nr 142 
poz. 1591 z późn. zm.),  art. 221 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 
1240 z późn. zm.) oraz art. 164 ust. 5a i 5c ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2005r. Nr 239 
poz. 2019 z późn. zm.),  Rada Miasta Sandomierzauchwala, co następuje: 

§ 1. 

1. W Regulaminie postępowania przy udzieleniu dotacji spółkom wodnym działającym na terenie Gminy 
Sandomierz, stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/125/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 
listopada 2011r. (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2012r. Nr   poz.), wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 10 otrzymuje brzmienie „§ 10.  Postępowanie o udzielenie dotacji i jej rozliczenie jest jawne”. 

2) § 4 ust.4 lit.d otrzymuje brzmienie: „§ 4 ust. 4 lit.d. Oświadczenie o posiadanych środkach własnych”. 

2. W załączniku Nr 1 do Regulaminu  wprowadza się następujące zmiany: 

1) pkt. 1 lit. h otrzymuje brzmienie: „1. lit. h.  Oświadczenie o posiadanych środkach własnych.” 

2) skreśla się w pkt. 5 lit.a słowa: „zgodnie z kosztorysem ofertowym”. 

3) w części załączniki: 

a) skreśla się pkt. 4 i 6 

b) pkt. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Oświadczenie o posiadanych środkach  własnych”. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  
Świętokrzyskiego. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

Janusz Sochacki
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Uzasadnienie

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w uchwale Nr 2/2012 z dnia 4 stycznia 2012r. 
stwierdziło nieważność części uchwały Nr XIII/125/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2011r. 
tj. § 10 ust. 2 i 3 Regulaminu stanowiącego załącznik 

Nr 1 do uchwały uznając, że zapisy te naruszają zasadę jawności finansów publicznych wyrażoną w art. 34 
ust.1 pkt. 3 i 8 ustawy o finansach publicznych, która w odniesieniu do dotacji udzielonych z budżetu jednostek 
samorządu terytorialnego, jest realizowana przez podanie do publicznej wiadomości kwot dotacji udzielanych 
z budżetu (ust.3) oraz przez udostępnienie przez jednostki sektora finansów publicznych wykazu podmiotów 
spoza sektora finansów publicznych, którym ze środków publicznych udostępniona została udzielona dotacja 
(ust.8). Art. 34 w/w ustawy nie daje natomiast podstawy do przedstawiania radzie gminy kompletnego 
rozliczenia  wykorzystania dotacji celowej uzyskanej z budżetu j.s.t. przez spółkę wodną w rocznym 
sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy, ani też podania przez burmistrza takiego rozliczenia  do publicznej 
wiadomości. 

Ponadto, nie jest konieczne aby spółka musiała dołączyć do wniosku wyciąg rachunku bankowego, 
wystarczającym dokumentem będzie oświadczenie o posiadanych środkach własnych. 


