
  

                                             UCHWAŁA Nr……………………. 

RADY POWIATU W ZŁOTOWSKIEGO 

z dnia ………………………. 2018 r. 

 

w  sprawie:  zasad  udzielania  dotacji  celowej z  budżetu  Powiatu Złotowskiego 

spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej 

rozliczania  

 

 

Na podstawie art.12 pkt 11 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t.j. Dz.U. 2018. 995 ze zm.) oraz art. 443 ust.4 ustawy  

z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne ( t.j. Dz.U. 2017. 1566 ze zm.), uchwala się co 

następuje: 

§ 1.1. Spółki wodne funkcjonujące w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. 

– Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2017. 1566 ze zm.), których obszar działania obejmuje terytorium 

Powiatu Złotowskiego, mogą otrzymywać dotację w formie dofinansowania z budżetu 

Powiatu Złotowskiego na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie 

lub dofinansowanie inwestycji w zakresie działalności, o której mowa w art. 441 ust. 3 pkt    

3-5 ustawy. 

2.  Dotacja udzielana jest z budżetu Powiatu Złotowskiego, w ramach ustalonej na  

dany rok ogólnej kwoty, przyjętej przez Radę Powiatu Złotowskiego w uchwale budżetowej, 

w wysokości dotacji dla danej spółki, przyznanej przez Zarząd Powiatu Złotowskiego.  

3. Przyznanie  spółce  wodnej  dotacji,  o  której   mowa  w  § 1  ust.1  niniejszej  

uchwały może nastąpić, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki: 

1) wysokość składki  rocznej na dany rok z jednego hektara zmeliorowanego 

nie może  być niższa  niż  20  zł/ha, 

2) ściągalność  składek w spółce na  koniec  roku  poprzedzającego  złożenie  

wniosku nie może być niższa niż 70%; 

3) posiadanie przez  spółkę wodną zatwierdzonego statutu, 

4) wnioskodawca  pokrywa  pozostałe  koszty  związane  z realizacją 

przedmiotowego zadania; 

5) w przypadku  uzyskania  dotacji  z  innych  źródeł,   udział  własny  

wnioskodawcy powinien  wynosić minimum 10% kosztorysowej wysokości 

całości robót. 

                   4. Spółka  wodna  może  otrzymać   dotację o której mowa w § 1                     

ust.1 w wysokości  50%  kosztorysowej wartości całości robót. 

                   5. W  przypadku   mniejszej  ilości  środków  w budżecie  Powiatu   

Złotowskiego, zarezerwowanych na ten cel, niż suma środków wnioskowanych przez spółki 

wodne, spełniające kryteria określone w przedmiotowej uchwale, wysokość przyznanej 

dotacji zostanie umniejszona proporcjonalnie do posiadanych w budżecie Powiatu 

Złotowskiego środków przeznaczonych na ten cel i wysokości wnioskowanych środków          

i zaokrąglona do pełnych złotych polskich. 

 



§ 2.  Spółki wodne mogą ubiegać się o przyznanie dotacji na rok budżetowy i składać 

pisemne wnioski do Zarządu Powiatu Złotowskiego, zgodnie ze wzorem stanowiącym 

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, w terminie do  26 października w roku budżetowym 

2018 i do 30 czerwca w kolejnych latach budżetowych. 

 

§ 3.1. Wnioski spełniające  wymagania  formalne  podlegają  ocenie  merytorycznej;  

ocena merytoryczna dokonywana jest w oparciu o informacje przedstawione we wniosku. 

      2.  W   przypadku   braków    formalnych   we   wniosku   wnioskodawca   zostanie  

wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania; nieuzupełnienie 

braków formalnych w wyznaczonym terminie spowoduje odrzucenie wniosku. 

 

§ 4.1. Warunkiem  udzielenia dotacji  spółce  wodnej,  o której mowa w § 1 ust.1, jest       

zawarcie pisemnej umowy dotacji pomiędzy Powiatem Złotowskim a spółką wodną. 

      2. Dotacja  zostanie udzielona spółce wodnej, której  wniosek  zostanie  

pozytywnie oceniony w zakresie wymagań formalnych i merytorycznych pod warunkiem, iż 

w budżecie Powiatu Złotowskiego będą środki na realizacje powyższych zadań. 

3. Dotacja zostaje przyznana na dany rok kalendarzowy. 

 

§ 5.1. Dotacja zostanie przekazana na rachunek bankowy podmiotu otrzymującego 

dotację, wskazany we wniosku, po otrzymaniu faktur lub innych dowodów księgowych. 

      2.  Z treści faktury lub innego dowodu księgowego winno jednoznacznie wynikać,  

iż zostały one wystawione na rzecz podmiotu, któremu przyznano dotację. 

 

§ 6. Rozliczenie wykonania zadania i wykorzystania dotacji z budżetu Powiatu 

Złotowskiego następuje  na podstawie: 

         1) protokołu odbioru robót; 

  2) sprawozdania z wykorzystania pomocy finansowej w formie dotacji,    

  udzielonej spółce wodnej przez Powiat Złotowski; wzór sprawozdania stanowi  

  załącznik nr 2 do niniejszej uchwały; 

   3) faktur, rachunków i innych dokumentów stwierdzających poniesione koszty,  

   z  których winno  jednoznacznie  wynikać,  że  zostały  one  wystawione  na   

   rzecz podmiotu, któremu przyznano dotację. 

 

    §  7.  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Złotowskiego. 

 

§  8.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku  

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

       DO UCHWAŁY Nr …………………… 

RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO 

z dnia ………………….. 2018 r. 

 

w sprawie: zasad udzielania dotacji z budżetu Powiatu Zlotowskiego spółkom wodnym, 

trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania  

 

Zgodnie z art. 205 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 

1566 i poz.2180) utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych należy do zainteresowanych 

właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej działającej na 

terenie gminy lub związku spółek wodnych, w którym zrzeszona jest spółka wodna działająca 

na terenie gminy – do tej spółki lub tego związku spółek wodnych. 

 Na podstawie art.443 ust.2 ustawy Prawo wodne spółki wodne mogą korzystać 

z pomocy finansowej z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na bieżące utrzymanie 

wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji. 

 Pomoc finansowa, w świetle art. 443 ust.3 ustawy Prawo wodne, polega na udzielaniu 

dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.  

 Dofinansowanie spółek wodnych z budżetu samorządu powiatowego pozwoli na 

zwiększenie prac związanych z bieżącym utrzymaniem i konserwacją urządzeń melioracji 

wodnych służących do: 

1) melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na zmeliorowanych 

gruntach; 

2) ochrony przed powodzią; 

3) odwadniania gruntów zabudowanych lub zurbanizowanych; 

( art. 441 ust.3 pkt 3 – 5 ustawy). 

 Biorąc powyższe pod uwagę przedłożenie niniejszej uchwały do zatwierdzenia przez 

Radę Powiatu Złotowskiego należy uznać za zasadne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


