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WZÓR
UMOWA nr ..........

zawarta w Krakowie w dniu ……………. roku
pomiędzy:
Panem Łukaszem Kmitą - Wojewodą Małopolskim, zwanym w dalszej części umowy „Wojewodą”, 
reprezentowanym przez 
Pana Jacka Gołdę, Dyrektora Wydziału Programów Infrastrukturalnych i Rolnictwa w Małopolskim 
Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie 
na podstawie upoważnienia z 18 listopada 2021 r. znak: OK-I.057.13.11.2021
a
Gminną/Miejską Spółką Wodną w ………….………………. w imieniu której działa:
1) Pan ……………………………………….- Przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej,
2) Pan ……………………….……………….- Członek Zarządu,
zwaną w dalszej części umowy „Spółką”, w sprawie przekazania środków z budżetu państwa na 
dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód 
i urządzeń wodnych – w ramach zaspokajania potrzeb zrzeszonych w nich osób.

§ 1
1. Wojewoda działając w oparciu o przepisy art. 131 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305), art. 443 ust. 1 ustawy z 20 lipca 2017 roku Prawo 
wodne (Dz. U. 2021 poz. 2233) oraz Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego 
z dnia……………………… roku, udziela Spółce, na jej wniosek o dofinansowanie 
z……………………………. roku, dotację na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie 
realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych – w ramach zaspokajania 
potrzeb osób zrzeszonych przez Spółkę w kwocie……….zł (słownie:………0/100) w ramach 
działu 010, rozdziału 01009, paragrafu 2580, działania budżetu zadaniowego nr 21.5.9.2, 
stanowiącej nie więcej niż:
1.1 w przypadku utrzymania i konserwacji rowów melioracyjnych: 80 % kosztów zrealizowanych 

prac i robót na poszczególnych obiektach, z wyłączeniem kosztów pośrednich/ogólnych,
1.2 w przypadku usuwania awarii sieci drenarskich: 50% kosztów zrealizowanych prac i robót, 

z wyłączeniem kosztów pośrednich/ogólnych.
Koszty pośrednie/ogólne naliczane przez ZSW/Spółki stanowią koszty niekwalifikowalne i nie 
będą objęte dofinansowaniem w ramach dotacji.

2. Spółka przeznaczy ze środków własnych, o których mowa w pkt 2.3 „Zasad przyznawania 
i rozliczania dotacji z budżetu Wojewody Małopolskiego dla spółek wodnych oraz związków 
spółek wodnych”(dalej: „Zasady”) – odpowiednio nie mniej niż: 
 20% środków na pokrycie kosztów realizacji prac i robót, dla zadań określonych w § 1 ust. 1 

pkt 1.1 ;
 50% środków na pokrycie kosztów realizacji prac i robót, określonych w § 1 ust. 1 pkt 1.2.

3. Spółka zobowiązana jest do realizacji prac i robót na obiektach oraz wydatkowania i rozliczania 
przekazanej dotacji zgodnie z „Zasadami”, stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

4. Spółka dotację, o której mowa ust. 1 przeznaczy na dofinansowanie w 2022 roku, kosztów 
działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń 
wodnych będących w jej ewidencji na obszarze objętym działalnością Spółki, zgodnie 
z wnioskiem o dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, stanowiącym załącznik nr 2 
do niniejszej umowy.

5. Efektem realizacji zadania będzie należyte utrzymanie……szt. rowów melioracyjnych o łącznej 
długości ………… mb oraz usunięcie………szt. awarii sieci drenarskich.

(liczba)
6. Celem realizacji zadania jest właściwe utrzymanie wód i urządzeń wodnych.
7. Zmniejszenie zakresu prac i robót określonych w załączniku nr 2 do niniejszej Umowy 

skutkować będzie proporcjonalnym obniżeniem kwoty przyznanej dotacji.
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W przypadku nie wykonania zaplanowanej liczby awarii sieci drenarskich nastąpi obniżenie 
wartości dotacji o wartość niewykonanego zadania, ustaloną na podstawie średniej wartości 
zadań, zgłoszonych do realizacji w załączniku nr 2 do umowy.

8. Wzrost kosztów prac i robót na obiekcie nie wpłynie na zmianę kwoty dotacji.
9. Spółka oświadcza, że znane są jej „Zasady” o których mowa ust. 2 oraz że dotacja będzie 

wykorzystana na realizację prac i robót na obiektach, zgodnie z przepisami:
 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 

z późn. zm.), oraz 
 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129).

§ 2
1. Okres realizacji prac i robót, objęty niniejszą Umową:
 rozpoczęcie realizacji prac i robót  ……………… ,
 zakończenie rzeczowe prac i robót  do 10 listopada....…… roku,
 zakończenie finansowe prac i robót do 31 grudnia ……….. roku. 
2. Termin wykorzystania dotacji upływa 31 grudnia ……….. roku. 
3. Jeżeli dotacja nie zostanie wykorzystana w terminie określonym w ust. 2, to podlega ona 

zwrotowi jako dotacja pobrana w nadmiernej wysokości w trybie i na zasadach określonych 
w art. 169 ustawy o finansach publicznych.

4. Beneficjent dotacji zapewnia, że informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie oraz 
w załączonych dokumentach są zgodne ze stanem faktycznym.

5. Beneficjent dotacji zobowiązuje się do wykorzystania przekazanej dotacji zgodnie 
z przeznaczeniem, na jaki ją uzyskał i na warunkach określonych niniejszą umową. 

6. Wykorzystanie dotacji następuje przez zapłatę wykonawcy za zrealizowane prace i roboty, na 
które dotacja została udzielona.

7. Dotacja, o której mowa w § 1 nie może być przekazana innym podmiotom.
8. Spółka zobowiązana jest do niezwłocznego informowania Wojewody o problemach przy 

realizacji prac i robót objętych dotacją lub o obniżeniu kosztów realizowanych prac i robót 
objętych umową.

9. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Spółki, dopuszcza się dokonanie zmiany: terminu 
zakończenia prac i robót oraz zakresu rzeczowego lub wykazu obiektów objętych dotacją - 
ujętych we wniosku, o którym mowa w §1, poprzez zawarcie aneksu do niniejszej umowy. 
Zmiana wykazu obiektów objętych dotacją - winna być zaopiniowana przez właściwego 
starostę.

§ 3
1. Spółka zobowiązuje się do powiadomienia Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z 7 dniowym 

wyprzedzeniem o terminach przewidywanego odbioru prac i robót na obiektach objętych 
niniejszą umową. W przypadku wykonania prac i robót objętych wnioskiem o dofinansowanie 
przed datą zawarcia umowy, Spółka przedkłada Wojewodzie w terminie do 10 dni od dnia 
zawarcia niniejszej umowy, wykaz obiektów na których prace zostały zakończone i odebrane. 

2. Środki finansowe objęte dotacją zostaną przekazane na rachunek Spółki po zakończeniu prac 
i robót na obiektach objętych niniejszą umową i po przedłożeniu do Wydziału Programów 
Infrastrukturalnych i Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie 
kompletnego rozliczenia w rozumieniu pkt 5 „Zasad”.

3. Warunkiem przekazania środków na rachunek Spółki jest wpływ środków finansowych 
z Ministerstwa Finansów na rachunek bieżący wydatków Wojewody.

4. Strony umowy określają ostateczny termin dla składania dokumentów rozliczeniowych, 
o których mowa w pkt 5.1, 5.2 „Zasad” do 16 listopada roku budżetowego. 

5. Sprawozdanie końcowe, o którym mowa w pkt 5.2 „Zasad” stanowi rozliczenie otrzymanej 
dotacji.

6. W przypadku braku złożenia dokumentów rozliczeniowych, o których mowa w ust. 4 i 5, 
dotacja podlega zwrotowi do budżetu państwa na zasadach i w trybie określonym w art. 169 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
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7. W przypadku stwierdzenia, że dotacja wykorzystana została w części lub całości niezgodnie 
z przeznaczeniem albo pobrana w nadmiernej wysokości Wojewoda określa w drodze decyzji 
wysokość kwoty podlegającej zwrotowi do budżetu państwa.

§ 4
1. Spółka w terminie 15 dni od określonego w § 2 ust. 1, terminu finansowego zakończenia 

realizacji prac robót na obiektach, dokona zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji na rachunek 
bieżący wydatków Wojewody nr 32101012700011112230000000.

2. Od niewykorzystanej kwoty dotacji zwróconej po terminie, o którym mowa w ust. 1, naliczane 
są odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych i przekazywane na rachunek 
dochodów budżetu państwa nr 79101012700011112231000000.

3. Beneficjent dotacji zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu do budżetu państwa całej kwoty 
dotacji, bez wezwania, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 
podatkowych, naliczanymi od dnia otrzymania dotacji na rachunek, w przypadku:

1) nieprzystąpienia do realizacji prac i robót na obiektach w terminie określonym we wniosku – 
(Zał. nr 2) lub opóźnienia w ich realizacji tak dalece, że jest niemożliwe, aby zostały 
wykonane w terminie, o którym mowa w § 2,

2) niewykonania prac i robót na obiektach, ujętych w załączniku nr 2 do umowy, w terminie, 
o którym mowa w § 2,

3) niewydatkowania przez Spółkę, środków stanowiących udział własny kosztów realizacji prac 
i robót na obiektach, określonych w § 1, w terminie, o którym mowa w § 2.

4. Beneficjent dotacji, który nie zapewni pełnego udziału środków własnych, o których mowa 
w § 1 ust. 2 w finansowaniu prac i robót na obiektach zobowiązany jest do zwrotu dotacji 
w części proporcjonalnej do poniesionych kosztów prac i robót, zachowując udział 
procentowy środków własnych, o którym mowa w § 1 ust. 2. 

5. W razie wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobrania jej nienależnie lub 
w nadmiernej wysokości, podlega zwrotowi do budżetu Wojewody ta część dotacji, która 
została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, nienależnie udzielona lub pobrana 
w nadmiernej wysokości, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 
podatkowych w trybie i terminach określonych w art. 169 ustawy o finansach publicznych.

§ 5
1. Umowa może być rozwiązana przez Wojewodę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku 

stwierdzenia:
1) wykorzystywania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem,
2) nieterminowego lub nienależytego wykonywania umowy, w tym w szczególności 

zmniejszenia liczby lub zakresu rzeczowego realizowanych prac i robót, 
stwierdzonych na podstawie wyników kontroli oraz oceny realizacji wniosków i 
zaleceń pokontrolnych,

3) odmowy poddania się kontroli przez Spółkę bądź niedoprowadzenia do usunięcia 
stwierdzonych nieprawidłowości w terminie określonym przez Wojewodę,

4) przekazania części lub całości dotacji osobie trzeciej, mimo że nie przewiduje tego 
umowa,

5) nieprzedłożenia przez Spółkę rozliczenia z wykonania prac i robót na zasadach 
określonych w pkt 5 „Zasad”, w terminie określonym w § 3 ust. 4.

2. Wojewoda, rozwiązując umowę, określi kwotę, o którą obniża się wysokość dotacji określoną 
w stosownym obwieszczeniu Wojewody Małopolskiego w związku ze stwierdzeniem 
okoliczności, o których mowa w ust. 1, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla 
zaległości podatkowych, naliczanymi od dnia przekazania dotacji z budżetu państwa oraz 
termin zwrotu kwoty dotacji. 

§ 6
1. Wojewoda jest uprawniony do przeprowadzenia kontroli wykonania prac i robót na obiektach 

objętych dotacją oraz sposobu wykorzystania dotacji, a Spółka, zobowiązuje się do 
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zapewnienia upoważnionemu przedstawicielowi Wojewody wglądu do dokumentacji 
dotyczącej wykorzystania dotacji w trakcie, jak również po wykonaniu prac i robót.

2. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji prac i robót  oraz po ich zakończeniu.
3. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, upoważnieni pracownicy Wojewody mogą badać 

dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny 
prawidłowości wykonania prac i robót lub wykorzystania dotacji, oraz żądać udzielenia, ustnie 
lub na piśmie, informacji dotyczących wykonania prac i robót. Kontrolowana Spółka, na 
żądanie kontrolującego, jest zobowiązana dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne 
nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez 
kontrolującego.

4. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, upoważnieni pracownicy Wojewody podejmują 
działania mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości stanowiących naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych, w zakresie określonym w odrębnych przepisach.

5. Prawo kontroli przysługuje upoważnionym pracownikom Wojewody zarówno w siedzibie 
Spółki, jak i w miejscu realizacji prac i robót.

§ 7
Wszelkie zmiany umowy i/lub dokumentów stanowiących załączniki do niej wymagają pod rygorem 
nieważności zawarcia aneksu do niniejszej umowy w formie pisemnej.

§ 8
Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd 
powszechny właściwy dla siedziby Wojewody.

§ 9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) oraz Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 735).

§ 10
1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 

…………….roku.
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – jeden egzemplarz dla 

Wojewody, jeden egzemplarz dla Spółki.

Integralną część umowy stanowią:
1. Zasady przyznawania i uruchamiania dotacji z budżetu Wojewody Małopolskiego dla spółek 

wodnych oraz związków spółek wodnych”, przekazane pismem ……….…………….
2. wniosek spółki/ związku spółek wodnych o dofinansowanie zadań w bieżącym roku 

budżetowym, przekazany pismem ……………………………..

SPÓŁKA/ZWIĄZEK WOJEWODA MAŁOPOLSKI

…………………………………………..
Przewodniczący spółki/związku
/podpis i pieczęć służbowa /

……………………………………
Członek Zarządu
/podpis i pieczęć służbowa/
/pieczęć firmowa/
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