
Jordonów Ślqski, dnio 3 wrześnio 2020 r,

wóJT GMlNy JoRDANów śtĄsKl
ogloszo

nobór wniosków o udzielenie spółkom wodnym dolocji celowej
z budżetu Gminy Jordonów Ślqski no bleżqce ułrrymonie wód i urzqdzeń wodnych oroz no

reolizocJę lnwestycji no lerenie Gminy Joldonów Ślqski

No podsłowie § 2 Usf, 5 i ó lJchwoły Nr XXXll/|78/20l8 Rody Gminy JordanóW ś/qski z dnio
18 kwiełnia 2018 r- w sprowie zosod udielanio spókom wodnym dotocji celowej z budżetu Gminy
Jordonów Ślqski no bieżąCe UtrzYmonie wod i vnądzeń wodnYch, łrybU posłępowonio W sprawie
Udzielonio dotocji oroz sposobu iej rozliczonio (Dziennik UEędowy Woiewództwo Dolnoślqskiego z dnio
27 kwielnio 2018 l., poz. 2317J, w Z.NiqzkU z koniecznościq konserwocji rowów meliorocyinych no
okoIiczność wysiqpienio lokolnych podtopień, Wójt Gminy Jordonów Ślqski ogło§zo nobór wniosków
o udzielenie §półkom Wodnym dolocii celowej z budżetu Gminy Jordonów Ślqski no bieżqce Utrżymonie

Wód i Uzqdzeń meliorocji Wodnych oroz no reolżqcję inwe§iycji nq lerenie Gminy JordonóW Ślqski.

l . Zokre§ zodoń, no które może być Udzie|ono pomoc finonsowo:
I ) bieżąCe Uwmanie wód i Unądzeń meliorocji wodnYch,
2) finansowanie lub dofinonsowonie inwesłYcji prowodzonYch na łerenie Gminy Jordonów Śląski.

2. Wysokość środków finonsowych, które zoslonq pzeznoczone no udżelenie pomocy finonsowej.
l) Na realizocję ww, zadań w 2020 Gmina Jordanów ŚĘski W budźecie przeznaczYła kwotę

w wwokości 20 000 zł,

3. Kryterio oceny złożonych wnioskóW:

U Wysokość skłodki Członkowskiej Uchwalonej na rok powedni,

2) przychodY ze skłodek Członkowskich w roku minionYm,

3) pżYchodY ze składek członkowskich plonowone na rok bieżąCy,

4) wielkość środkóW finonsowYch wYkorzystanYch w roku popftednim na remonły i konserwocję

uządzeń melioracji w odnYch,

5/ Wysokość łodkóW finąnsowYch planowanYch no pżeprowadzenie remontów i konserwocJę

Użądzeń wodnYch w roku bieżqcYm,

6) znaczenje prac obJęlych Wnio§kiern dlo regu/ocJT stosunków wodnYch no danYm terenie.

4. Termin i miejsce skłodonio WnioskóW.

lJ Wnioski o Udzielenie pomocY finansowej dlo spółek wodnYch należY składoć do doty podonio
niniejżego ogłoszenia do publbznejWiodomośCi do dnia 30 wlześnią 2020 rcku,

2) wnioski o Udielenie pomocY finansowej d/o spółek wodnYch należY składoć w pokoiu nr 8
- sekreloriof UżędU GminY Jordanów Ślqskl, ui. Wrocłowsko 55, 55łó5 Jordanów Ślqski iub zo
połednictwem pocńY.

3/ o ierminie złożenją wniosku decYduie doto wpłWU do sekretoriotu UnędU GmjnY Jordanów
Ślqski lub doio sie mpla pocztowego,

4) wszysłkie dokumenły pnedsłowione w f ormie kserokopii powinnY zostąć potwierdzone za
zgodność z oryginałem pżez osoby Upoważnione do skłodonio oświodczeń woli w imieniu

§półki.

5. Zosody przyznowonio dotocji.
t) o pżrznonie dotdcji mogą WYstąpić spółk wodne dziołoj,qce no terenie GminY JordonóW Ślq§ki

- podmioty niezaliczone do sekloro finonsów publicmYch, niedziałająCe W eelu osiqgnięcio
zYsku, zneszojqce osobY fizYczne lub prawne i mająCe no ce/u zospokojenie WskozanYch Ustawą

Prowo wodne potrzeb w dziedzinie gospodarowanio wodomi, które złożą wniosek o pzymanie
dotocji.



Wniosek Winien Zow:e|oc w szczego]nasci

oJ pełnq nazwę wnioskodowcy,

b) odres wnioskodowcy,

C) dotę inumer Wpisu do koiosiru wodnego,
d) numer rachunku t)onkoWego wnioskódowcy,

e] done osób uprownionych do skłodonio ośWiodczeń wo]iw jmieniu wniaskodowcY,

f ) wYsokość wnioskawonej dołocil
g] szczegółowY apis zodonio;
h) lermin i mieisce reolizoc ji zodonio,
i) kalkulację przewidywonych kosztów realizacij z1d1nia aroz Wskozonie źródeł finonsowonio

zodonio,
j) podpisy osób uprownianych do skłodonio oświodczeń wolj w imienju wniaskodowcy.

2,1 oferto winno być zgodno z zosodomi UCZCiwej konkurencji, gwarontująca wykanje zodonjo
W 5p05ób efeklywny, rzetelny, oszczędnY i terminawy.

3) lnformocję o wynikoch noboru Wójt GminY Jordonów Śiqski podo da publicznej Wiodon]ości
popnez jej zomieszczenie w Biuletynie ]nformocji Publicznej Urzędu Gmny Jardonów s/qskl oroz
w siedzibie tJnędu GminY Jardonow Ślqski w mEjsCU przeznaczonYm no publikowonie agłaszeń,
w terminie 3a dnia od dnio zlożenio wniosku.

4' L|dzielenie dofoci nosląpi no podslow/e Umowy zov\ońej pomiędzy cminq Jordonow s,q\Ą,

a spółkq wodną.
WorUnki reolizocji Zodonio.
l ) wniosh muszą zowjeroć zodonio, które będą reo]izawone w 2020 roku.

2) Zadania wYmienione We Wn/osku powinny byc wYkonane z najwyższą storonnośCią, zgadnie
z Zowortymi Umowomi oroz obawiązująCYmi ;tondordomi i pżepsami prawa.

3) W trokcie wykonyuonio zodań zwracac się będzie szczególną Uwogę na
o) reolizowonie zodoń Zgodnie z zowortą Umawą,
b) wYkonystonie prżYznanych dałocji zgadnie z pżeżnoczeniem aroz zopsomi UmawY

sfonoWiqcej podstow ę przekozonia dotacji,
C) prowidławe, rzete]ne aroz terminowe wYkonanie robót obiętYch Umawq oraz przekozonje

rozl icze ń f i n o n sow y c h i m e ryt ory czny c h,

d) oszczędne i Celowe wYdotkow1nie przYznonYch środków finonsowych.
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załączniki:
1) lJchwała Nr XXX /178/2018 Rady Gminy JardanóW Śląski z dnia 1B kwietnia 2018 r, W sprawie zasad

udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Jordanów Śtąski na bieżące utrzymanie Wód i
urządZeń wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposabu jej rozliczania,

2) Wniosek o udzielenie pomocY finansawej w formie dotacji celowej Gminnej spółce Wodnej na biezące
utrzymanie wód i urządzeń WodnYch.

sprawozdanie Z realizacji działań związanYch z bieżącym utrzymaniem wód iu.ządzeń wodnych, na które
udzielana iest dotacja.


