
  

UCHWAŁA NR XXVII/218/18 

RADY POWIATU ZAMBROWSKIEGO 

z dnia 12 czerwca 2018 r. 

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Zambrowskiego spółkom wodnym, trybu 

postępowania w sprawie udzielania tej dotacji oraz sposobu jej rozliczania 

Na podstawie art. 4 ust. 3, art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 i z 2018 r. poz. 130), art. 443 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. 

Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180 oraz z 2018 r. poz. 650 i 710), art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799), art. 221 ust. 4 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Powiatu Zambrowskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Zambrowskiego dla spółek wodnych, 

działających na terenie Powiatu Zambrowskiego.  

§ 2. 1. Łączną kwotę dotacji dla spółek wodnych na dany rok budżetowy ustala Rada Powiatu 

Zambrowskiego w uchwale budżetowej. 

2. Zarząd Powiatu Zambrowskiego rozpatruje wnioski o udzielenie dotacji dla spółek wodnych i określa 

kwoty dotacji dla poszczególnych spółek wodnych z uwzględnieniem zasad określonych w § 3 oraz 

w granicach kwoty, o której mowa w ust. 1. 

3. Zapewnia się jawność postępowania w sprawie przyznania dotacji dla spółek wodnych poprzez 

publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Zambrowskiego zestawienia wniosków o przyznanie 

dotacji, uchwał Zarządu Powiatu Zambrowskiego przyznających dotację poszczególnym spółkom oraz 

sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Zambrowskiego, w którym wyszczególnia się podmioty, 

które uzyskały dotacje oraz wysokość tej dotacji. 

4. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej udzielona będzie na bieżące utrzymanie wód i urządzeń 

wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, w szczególności na: 

1) konserwację i renowację rowów melioracyjnych wraz z budowlami, 

2) konserwację i renowację drenowania wraz z budowlami, 

3) konserwację i renowację rurociągów związanych funkcjonalnie z urządzeniami wymienionymi w pkt 1 i 2. 

5. Dotacje na realizację zadań określonych w ust. 4, przyznawane są na wniosek złożony przez spółkę 

wodną. 

6. Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać: 

1) dane dotyczące wnioskodawcy: 

a) nazwę i adres spółki wodnej, 

b) datę i numer wpisu do katastru wodnego, 
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c) numer rachunku bankowego, 

d) imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej; 

2) informacje dotyczące działalności spółki wodnej w roku poprzedzającym rok budżetowy,  

a w szczególności: 

a) powierzchni gruntów zmeliorowanych, objętych działalnością spółki wodnej, 

b) długości rowów objętych działalnością spółki wodnej; 

3) udział własny spółki wodnej w kosztach realizacji zadania; 

4) udział samorządu gminy w kosztach realizacji zadania; 

5) wysokość wnioskowanej dotacji; 

6) zakres rzeczowy i finansowy proponowanych do realizacji robót na urządzeniach melioracji wodnych; 

7) termin i miejsce realizacji proponowanego zakresu robót. 

7. Do wniosku należy dołączyć przedmiar lub zestawienie robót wraz z określeniem ich wartości 

(zestawienie rzeczowo-finansowe). 

8. Wniosek powinien być podpisany przez osobę (osoby) uprawnioną do składania oświadczeń woli 

w imieniu spółki wodnej. 

§ 3. 1. Wysokość dotacji dla spółek wodnych  może być przyznana do 30 % kosztów zadania określonego 

we wniosku. 

2. Wnioski o udzielenie dotacji składa się do Zarządu Powiatu Zambrowskiego w terminie do 30 kwietnia 

danego roku budżetowego. 

3. W danym roku budżetowym na jedno zadanie może być złożony tylko jeden wniosek. 

4. Dotacja nie może stanowić zwrotu poniesionych nakładów w latach ubiegłych lub poniesionych przed 

zawarciem umowy o dofinansowanie. 

5. Wnioski o udzielenie dotacji są rozpatrywane w terminie do 31 maja danego roku budżetowego, 

z wyjątkiem roku 2018, w którym wnioski zostaną rozpatrzone w terminie do 30 czerwca 2018 r. 

§ 4. 1. Udzielenie spółce wodnej dotacji celowej następuje na podstawie umowy zawartej przez Powiat 

Zambrowski z tą spółką. 

2. Umowa określa w szczególności wysokość dotacji, cel lub opis zakresu rzeczowego zadania, na którego 

realizację są przekazywane środki dotacji oraz termin wykorzystania przez spółkę wodną dotacji, sposób 

rozliczenia dotacji, termin zwrotu niewykorzystanych środków. 

3. Środki z dotacji są przekazywane dotowanemu w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, o której 

mowa w ust. 1. 

§ 5. W przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z umową, spółka wodna zobowiązana jest 

do zwrotu kwoty dotacji.  

§ 6. 1. Rozliczenie wykorzystania dotacji oraz sprawozdanie z wykorzystania dotacji spółka wodna 

przedstawia Zarządowi Powiatu Zambrowskiego w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia zakończenia 

zadania, nie później jednak niż do 31 grudnia roku, w którym udzielono dotacji. Wzory rozliczenia końcowego 

oraz sprawozdania z wykorzystania dotacji stanowić będą załączniki do umowy dotacji. 

2. Dotacja udzielona spółce wodnej z budżetu Powiatu Zambrowskiego w części niewykorzystanej do 

końca roku, w którym udzielono dotacji, podlega zwrotowi do budżetu Powiatu w terminie do 31 stycznia roku 

następnego. 

3. W przypadku, gdy termin wykorzystania dotacji jest krótszy niż rok budżetowy, niewykorzystana część 

dotacji podlega zwrotowi w terminie 15 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji. 

4. Od kwot dotacji zwróconych po terminach, określonych w ust. 2 i 3 nalicza się odsetki w wysokości 

określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po upływie terminu zwrotu. 
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§ 7. Zarząd Powiatu Zambrowskiego ma prawo kontroli sposobu wydatkowania udzielonej dotacji oraz 

sposobu realizacji dotowanego zadania.  

§ 8. Traci moc uchwała Nr XXV/203/18 Rady Powiatu Zambrowskiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie 

zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Zambrowskiego spółkom wodnym, trybu postępowania 

w sprawie udzielania tej dotacji oraz sposobu jej rozliczania (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2018 r. poz. 1645). 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Zambrowskiego.  

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podlaskiego.  

Przewodniczący Rady Powiatu Zambrowskiego 

Józef Dąbrowski 
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