
UCHWAŁA NR NR XXVII/223/2021
RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO

z dnia 24 lutego 2021 r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Wągrowieckiego spółkom wodnym, trybu 
postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 
(Dz.U. z 2020r. poz. 920) oraz art. 443 ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne 
(Dz.U. z 2020r. poz. 310 ze zm.)

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mow o: 

1) spółkach wodnych – rozumie się przez to spółki o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 
2017 roku – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.); 

2) bieżącym utrzymaniu wód i urządzeń wodnych - rozumie się przez to eksploatację, konserwację oraz remont 
w celu zachowania funkcji wód i urządzeń polegające między innymi na wykaszaniu, wygrabianiu porostów ze 
skarp i dna rowów, karczowaniu lub wycięciu drzew i krzewów ze skarp i dna rowów, odmuleniu dna rowów 
przy maksymalnym zamuleniu 40 cm, czyszczeniu i naprawie budowli na rowach, naprawie skarp rowów oraz 
usuwaniu tzw. „awarii drenarskich" polegającym na: czyszczeniu, naprawie lub wymianie budowli drenarskich, 
czyszczeniu lub przekładaniu rurociągów drenarskich oraz naprawy innych budowli systemów melioracji 
wodnych; 

3) inwestycjach - rozumie się przez to budowę nowych rowów wraz z budowlami związanymi z nimi 
funkcjonalnie, drenowania i rurociągi oraz ich odbudowę, rozbudowę, przebudowę, rozbiórkę i likwidację.

§ 2. Brak treści 

1. Spółki wodne mogą otrzymać dotację celową z budżetu Powiatu Wągrowieckiego z przeznaczeniem na 
bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinasowanie inwestycji położonych na 
terenie powiatu wągrowieckiego w wysokości 40% wartości wykonanych robót, z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. Łączna wysokość dotacji dla spółek wodnych jest określana w budżecie powiatu wągrowieckiego na dany 
rok. 

3. W przypadku mniejszej ilości środków w budżecie Powiatu Wągrowieckiego, zarezerwowanych na ten cel, 
niż suma środków wnioskowanych przez spółki wodne spełniające warunki określone w uchwale, wysokość 
przyznanej dotacji zostanie umniejszona proporcjonalnie do posiadanych w budżecie Powiatu Wągrowieckiego 
środków przeznaczonych na ten cel i wysokości wnioskowanych środków i zaokrąglona do pełnych złotych 
polskich. 

4. Warunki jakie musi spełniać spółka wodna, aby otrzymać dotację, o której mowa w ust. 1: 

1) średnia składka z hektara – minimum 26,00 zł; 

2) wskaźnik ściągalności składek w spółce wodnej w roku poprzedzającym przyznanie dotacji – minimum 70 % 
z zastrzeżeniem pkt 3; 

3) w przypadku spółek wodnych utworzonych w roku ubiegania się o dotację oraz w roku poprzedzającym rok 
ubiegania się o dotację - spółki te są w pierwszych dwóch latach funkcjonowania zwolnione z kryterium 
wymienionym w ust. 4 pkt 2

§ 3. 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 UE do pomocy de 
minimis (Dz.U. UE L nr 352/1 ze zm.). 

§ 4. Zarząd Powiatu Wągrowieckiego podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości uzyskania 
dotacji, o której mowa w § 2 w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, wywiesza 
lub wykłada informację w miejscach publicznie dostępnych w siedzibie Starostwa. 

§ 5. Brak treści 
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1. Spółki wodne mogą ubiegać się o przyznanie dotacji w danym roku budżetowym składając pisemne wnioski 
w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Wągrowcu w terminie do 15 kwietnia danego roku budżetowego. 

2. Wniosek o udzielenie dotacji, o której mowa w § 2 powinien zawierać: 

1) Dane wnioskodaawcy: 

a) pełną nazwę spółki wodnej; 

b) siedzibę i adres spółki wodnej; 

c) c) datę i numer wpisu do Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami; 

d) nr rachunku bankowego; 

e) e) dane osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej;

2) informacje dotyczące działalności spółki wodnej poprzez określenie: 

a) powierzchni gruntów zmeliorowanych objętych działalnością spółki wodnej; 

b) długości rowów objętych działalnością spółki wodnej; 

c) wartości procentowej ściągniętych bieżących składek członkowskich obliczoną w odniesieniu do budżetu 
spółki wodnej, wg stanu na dzień 31 grudnia w roku poprzedzającym rok ubiegania się o dotację – za 
wyjątkiem spółek wodnych określonych w § 2 ust.4 pkt 3; 

d) wysokości ustalonej składki członkowskiej w roku ubiegania się o dotację;

3) zakres rzeczowy i finansowy proponowanych do realizacji robót; 

4) termin i miejsce realizacji proponowanego zakresu robót; 

5) wysokość wnioskowanej dotacji.

3. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

4. Do wniosku o udzielenie dotacji należy dołączyć: 

1) potwierdzenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, że urządzenia melioracji wodnych 
wskazane we wniosku znajdują się w prowadzonej ewidencji urządzeń melioracji wodnych oraz 
zmeliorowanych gruntów, 

2) przedmiar robót lub zestawienie robót wraz z określeniem ich wartości, 

3) dokument potwierdzający wymagalną ściągalność składek członkowskich w roku poprzedzającym ubieganie 
się o dotację (za wyjątkiem spółek wodnych określonych w § 2 ust. 4 pkt 3), 

4) dokument potwierdzający wysokość średniej składki członkowskiej z hektara w roku ubiegania się o dotację, 

5) dokument stanowiący o posiadanych uprawnieniach do reprezentacji spółki wodnej i składania oświadczeń 
woli w jej imieniu, 

6) uchwała zatwierdzająca budżet spółki wodnej na bieżący rok wraz ze wskazaniem jego wysokości, 

7) oświadczenie o podatku VAT, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do 
składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej. 

6. W przypadku, gdy dotacja stanowi pomoc de minimis wnioskodawca winien dołączyć do wniosku 
dodatkowo 

1) wszystkie zaświadczenia o wysokości pomocy de minimis oraz wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis 
w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz 
w dwóch poprzednich latach podatkowych albo oświadczenie o wysokości wyżej wymienionej pomocy, albo 
oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w wymienionym wyżej czasie; 

2) inne niezbędne informacje które przekazywane są na "Formularzu informacji z dnia 29 marca 2010 r. 
w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 
53, poz. 311 ze zm.).
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7. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych, Zarząd Powiatu Wągrowieckiego wezwie wnioskodawcę 
do usunięcia tych uchybień lub wad w terminie 14 dni. Jeśli uchybienia i wady we wniosku nie zostaną usunięte 
w wyznaczonym terminie wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

§ 6. Decyzję o przyznaniu dotacji Zarząd Powiatu Wągrowieckiego podejmuje w formie uchwały 
uwzględniając: 1) znaczenie zadań dla gospodarki wodnej, 2) wysokość środków przeznaczonych w budżecie 
Powiatu Wągrowieckiego na dotację dla spółek wodnych. 

§ 7. Zarząd Powiatu Wągrowieckiego powiadamia pisemnie spółki wodne o udzieleniu lub nieudzieleniu 
dotacji z budżetu powiatu i podaje te informacje do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie 
Informacji Publicznej i wywieszenie lub wyłożenie informacji w miejscach publicznie dostępnych w siedzibie 
Starostwa Powiatowego w Wągrowcu. Informacja o nieprzyznaniu dotacji winna zawierać uzasadnienie. 

§ 8. Warunkiem udzielenia przez Powiat Wągrowiecki dotacji w celu dofinansowania realizowanych robót 
określonych w § 2 ust. 1 jest zawarcie pisemnej umowy ze spółką wodną, reprezentowaną przez osobę uprawnioną 
do składania oświadczeń woli w imieniu spółki. 

§ 9. Brak treści 

1. Rozliczenie wykonania zadania i wykorzystania dotacji z budżetu Powiatu Wągrowieckiego przez spółki 
wodne winno nastąpić w terminie 60 dni od jego zakończenia. 

2. Rozliczenie wykonania zadania i wykorzystania dotacji z budżetu Powiatu Wągrowieckiego następuje na 
podstawie: 

1) rozliczenia dotacji wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały; 

2) kosztorysu powykonawczego lub zestawienia kosztów poniesionych na realizację prac określonych w umowie.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wągrowieckiego. 

§ 11. Brak treści 

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego. 

2. Dotacja stanowiąca pomoc de minimis może być przyznana w terminie do 31 grudnia 2023r.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu 

Małgorzata Osuch
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Uzasadnienie
do uchwały Nr XXVII/223/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 lutego roku w sprawie zasad udzielania 
dotacji celowej z budżetu Powiatu Wągrowieckiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie  udzielenia 
dotacji i sposobu jej rozliczenia.  Spółki wodne są niepublicznymi formami organizacyjnymi, które nie działają 
w celu osiągnięcia zysku, zrzeszają osoby fizyczne lub prawne na zasadzie dobrowolności i mają na celu 
zaspokajanie wskazanych przepisami ustawy Prawo wodne potrzeb w zakresie gospodarowania wodami. Istniejące 
na terenie Powiatu Wągrowieckiego spółki wodne zrzeszają właścicieli gruntów rolnych na których istnieją 
urządzenia melioracyjne a utworzone zostały w celu wykonania urządzeń melioracyjnych i ich utrzymania. 
Obecnie celem spółek jest utrzymanie urządzeń melioracyjnych w sprawności technicznej. Wybudowane pod 
koniec XIX i w XX wieku urządzenia melioracyjne wymagają coraz większych nakładów finansowych na bieżące 
ich utrzymanie. Na wzrost kosztów wpływają również zmiany klimatyczne objawiające się między innymi 
naprzemiennymi latami suchymi i latami o zwiększonej intensywności opadów atmosferycznych. Na terenie 
Powiatu Wągrowieckiego istnieje 15 spółek wodnych.  Wg danych prowadzonych do końca 2017r. przez 
Marszałka Województwa Wielkopolskiego na terenie Powiatu Wągrowieckiego znajduje się 930 km rowów 
melioracyjnych. Obszar zmeliorowanych użytków rolnych wynosił 47 572 ha. Zgodnie z art. 443 ust. 2-4 ustawy 
z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020r. poz. 310 ze zm.) 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.  Zasady udzielania dotacji celowej, tryb postępowania w sprawie 
udzielania dotacji i sposób jej rozliczania określają organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego 
w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego.  Niniejsza uchwała została skonsultowana z uprawnionymi 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r. poz. 1057 ze zm.) w formie zamieszczenia 
projektu aktu prawa miejscowego w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, 
w zakładce: „Konsultacje aktów prawa miejscowego”. Organizacje pozarządowe nie wniosły żadnych uwag.  
Projekt uchwały zgłoszono w trybie art.7 ust.3 i 3a ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 
publicznej Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  
Uwzględniając powyższe, niniejsza uchwała uwzględnia ww. zmiany i jej podjęcie jest zasadne i w pełni 
uzasadnione. 
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Załącznik nr  1  

do uchwały Nr XXVII/223/2021 

Rady Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia 24 lutego 2021r. 

 

WZÓR WNIOSKU 

o udzielenie w roku ……..dotacji z budżetu Powiatu Wągrowieckiego na bieżące utrzymanie 

wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub  dofinansowanie inwestycji. 

 

1. Dane dotyczące wnioskodawcy:  

a) pełna nazwa spółki wodnej 

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

b) siedziba i adres spółki wodnej 

………………………………………………………………………………………………… 

c) datę i numer wpisu do Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami 

………………………………………………………………………………………………… 

d) numer rachunku bankowego ………………………………………………………………. 

e) dane osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu spółki 

wodnej: 

……………………………………………………………………tel.…………………………

…….………………………………………………………………tel. ………………………..  

2. Informacje dotyczące działalności spółki wodnej:  

a) powierzchnia gruntów zmeliorowanych objętych działalnością  spółki wodnej ..…..……ha  

b) długość rowów objętych działalnością spółki wodnej ………………………...……....…km  

c) wartość procentowa ściągniętych bieżących składek członkowskich obliczona w odniesieniu do 

budżetu spółki wodnej, wg stanu na dzień 31 grudnia w roku poprzedzającym rok ubiegania się 

o dotację – za wyjątkiem spółek wodnych określonych w § 2 ust.4 pkt 3;               …………..…% 

d) wysokość ustalonej składki członkowskiej w roku ubiegania się o dotację ……….….zł 

3. Zakres rzeczowy i finansowy proponowanych do realizacji robót:  

1) zakres rzeczowy  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………. 

2) zakres finansowy: 

a)  rowy:                …………..……. mb;    ……..…………… zł;  

b) drenowania:          …………………  ha;    ……….………… zł; 

c) inne:                      …………………….  …….……….…… zł; 

 wartość ogółem:                                            ….………… zł 

4. Termin i miejsce realizacji proponowanego zakresu robót:  

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

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

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

5. Wysokość wnioskowanej dotacji:              ……………………….. zł  

 

 

………………….      …………..………………………  
      (Data)                    (pieczęć i podpisy osób uprawnionych  

     do składania oświadczeń woli)  

 

Wykaz załączników do wniosku:  

1) potwierdzenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, że urządzenia melioracji 

wodnych wskazane we wniosku znajdują się w prowadzonej ewidencji urządzeń melioracji wodnych 

oraz zmeliorowanych gruntów,  

2) przedmiar robót lub zestawienie robót wraz z określeniem ich wartości,  

3) dokument potwierdzający wymagalną ściągalność składek członkowskich w roku poprzedzającym 

ubieganie się o dotację (za wyjątkiem spółek wodnych określonych w § 2 ust. 4 pkt 3),  

4) dokument potwierdzający wysokość średniej składki członkowskiej z hektara w roku ubiegania się 

o dotację,  

5) dokument stanowiący o posiadanych uprawnieniach do reprezentacji spółki wodnej i składania 

oświadczeń woli w jej imieniu,  

6) uchwała zatwierdzająca budżet spółki wodnej na bieżący rok wraz ze wskazaniem jego wysokości,  

7) oświadczenie o podatku VAT, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 
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Załącznik Nr 2 

do chwały Nr XXVII/223/2021 

Rady Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia 24 lutego 2021r. 

…………………………………….                                              …………………..………… 
   (nazwa i adres spółki wodnej)                                                                 (miejscowość i data) 

WZÓR OŚWIADCZENIE O PODATKU VAT 

 

W związku z ubieganiem się  

…………………………………………………………...………………………………….... 
(nazwa spółki wodnej) 

o  przyznanie  dofinansowania  ze  środków  budżetu  Powiatu Wągrowieckiego na 

realizację przedsięwzięcia pn.:  

……………………………………………………….……………………………………….… , 
(nazwa przedsięwzięcia) 

w imieniu ww. spółki oświadczam, iż realizując przedmiotowe przedsięwzięcie możemy 

odzyskać poniesiony koszt podatku VAT/ nie możemy odzyskać w żaden sposób 

poniesionego kosztu podatku VAT*. 

Faktury dotyczące realizowanego przedsięwzięcia wystawiane będą na: 

……………………………………………………………………………………………… 
(nazwa i adres podmiotu) 

NIP podmiotu: …………………………………………….. . 

 

 

 
…………………………                                                           …………………………………………………… 

            (data)                                                    

       ………….……….……………………..………… 
                                                                             pieczęć i podpis 

                                                                                osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli 
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Załącznik Nr 2 

do chwały Nr XXVII/223/2021 

Rady Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia 24 lutego 2021r. 

    *niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 3 
do uchwały Nr XXVII/223/2021 

Rady Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia 24 lutego 2021r. 

 

WZÓR Rozliczenie dotacji z budżetu Powiatu Wągrowieckiego - zestawienie kosztów poniesionych przez spółkę wodną na 

wykonanie zadania określonego w umowie. 
 

Lp. 

Dokumenty potwierdzające 

poniesione koszty (faktura, 

rachunek, lista płac, umowa, 

nota księgowa, itp.) 

Zakres prac 

Wartość całko-

wita prac  

[zł] 

Wysokość poniesionych kosztów, pokrytych z: 

dotacji z budżetu 

Powiatu 

Wągrowieckiego  

[zł] 

dotacji z 

budżetu Woj. 

Wielkop.  

[zł] 

dotacji z 

budżetu gmin 

[zł] 

środków  

własnych spółki 

[zł] 

innych źródeł 

(podać jakich) 

[zł] 

         

         

         

         

         

Razem       

 

Sporządził:     ………………………..…………….……                                                                      
                    (imię i nazwisko oraz nr telefonu) 

………….……………………………………………… 

 

……………………………………….………………. 
                                                                                                                 (Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania spółki) 
………………………………………….. 

(data) 
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