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Panie/ Panowie 

Starostowie, Prezydenci Miast  

na prawach powiatu 

wg rozdzielnika 
 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

uprzejmie informuję, że wzorem lat ubiegłych, również w 2019 roku spółki wodne mogą 

ubiegać się o dotację z budżetu państwa na dofinansowanie działalności bieżącej  

w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych,  

z wyłączeniem zadań, na realizację których została udzielona inna dotacja.  

W dniu 24 stycznia 2019 roku Wojewoda Wielkopolski zatwierdził następujące 

kryteria przyznania dotacji:   

1. Termin złożenia wniosku 

- termin złożenia wniosku do Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa 

Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu upływa z dniem  

30 kwietnia 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego).  

2. Wysokość uchwalonej na 2019 rok składki członkowskiej z 1 ha zmeliorowanych 

gruntów uprawniająca do ubiegania się o dotację 

- minimalna wysokość składki członkowskiej z 1 ha zmeliorowanych gruntów    

uprawniająca do ubiegania się o dotację wynosi co najmniej 22 zł. 

- wysokość dotacji w 2019 roku uzależniona zostanie od wysokości składki 

członkowskiej (kwota dotacji wzrastać będzie wprost proporcjonalnie  

do wysokości składki członkowskiej) . 

3. Procent ściągalności składek członkowskich za rok 2018 uprawniający do ubiegania 

się o dotację 

- minimalny procent ściągalności składek członkowskich za rok 2018 

uprawniający do ubiegania się o dotację wynosi co najmniej 70 %* (kryterium 

nie dotyczy spółek wodnych utworzonych w 2018 i 2019 roku). 

- wysokość dotacji w 2019 roku uzależniona zostanie od procentu ściągalności 

składki członkowskiej (kwota dotacji wzrastać będzie wprost proporcjonalnie  

do procentu ściągalności składki członkowskiej).  

4. Kwota wyliczonej dotacji  

Kwota dotacji uzależniona będzie od wysokości uchwalonej na 2019 rok składki 

członkowskiej z 1 ha zmeliorowanych gruntów oraz od procentu ściągalności składek 

członkowskich za rok 2018. 

Dotacji nie otrzymają spółki, dla których wyliczona kwota dotacji wynosić będzie poniżej 700 zł. 
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Wszystkie niezbędne informacje oraz dokumenty dostępne są na stronie internetowej WUW 

w Poznaniu w zakładce Sprawy/Środowisko i Rolnictwo/Spółki wodne. 

Biorąc powyższe pod uwagę, uprzejmie proszę o poinformowanie spółek wodnych 

podlegających Państwa nadzorowi o możliwości ubiegania się o ww. dotację z budżetu 

państwa.  

                                                                                                [ z-ca Dyrektora Wydziału   

Infrastruktury i Rolnictwa 

         Zbigniew Król] 
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