
 

 

UCHWAŁA NR XL/567/V/2018 

RADY POWIATU W POZNANIU 

z dnia 27 czerwca 2018 r. 

w sprawie: zasad i trybu udzielenia dotacji celowej kołom łowieckim na odstrzał redukcyjny lisów 

i jenotów. 

Na podstawie art. 221 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., 

poz. 2077 ze zmianą z 2018 r., poz. 1000) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 ze zmianą z 2018 r., poz. 1000) Rada Powiatu w Poznaniu uchwala,  

co następuje: 

§ 1. Uchwała reguluje zasady i tryb udzielania kołom łowieckim przez Powiat Poznański dotacji celowych 

ze środków budżetu Powiatu, w formie refundacji kosztów, na odstrzał redukcyjny lisów i jenotów. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) kołach łowieckich – rozumie się przez to podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych, 

zrzeszające co najmniej 10 osób fizycznych należących do Polskiego Związku Łowieckiego, mających 

uprawnienia do wykonywania polowania, działające na terenie powiatu poznańskiego. 

2) prowadzeniu gospodarki łowieckiej – rozumie się przez to działania prowadzone w dzierżawionych 

obwodach łowieckich zgodnie z przepisami prawa łowieckiego, w oparciu o zatwierdzone roczne plany 

łowieckie oraz wieloletnie łowieckie plany hodowlane, a także zgodnie z zasadami selekcji populacyjnej 

i osobniczej zwierząt łownych. 

§ 3. 1. Koła łowieckie działające na terenie powiatu poznańskiego mogą otrzymać dotację z 

przeznaczeniem na odstrzał redukcyjny lisów i jenotów w ramach prowadzenia gospodarki łowieckiej. 

2. Środki zaplanowane w budżecie w danym roku będą dzielone pomiędzy wszystkie koła łowieckie, które 

złożą wniosek zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 5, proporcjonalnie do ilości osobników wskazanych we 

wniosku. 

3. Kwota jaką koła łowieckie otrzymają w danym roku budżetowym za odstrzał jednej sztuki lisa lub jenota 

będzie zależna od sumarycznej ilości osobników wskazanych we wszystkich wnioskach złożonych przez koła, 

z zastrzeżeniem, iż nie może ona przekroczyć kwoty 20 zł/sztukę. 

§ 4. Informację o możliwości uzyskania w danym roku dotacji, o której mowa w § 3, przekazuje się 

bezpośrednio kołom łowieckim. 

§ 5. 1. Koła łowieckie zainteresowane uzyskaniem dotacji zobowiązane są do złożenia pisemnego wniosku 

na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej uchwały, w siedzibie Starostwa Powiatowego 

w Poznaniu w terminie do dnia 31 sierpnia 2018 r. i do dnia 30 kwietnia każdego kolejnego roku budżetowego. 

Datą złożenia wniosku jest dzień jego wpływu do Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 

2. Wniosek winien być wypełniony w całości i czytelnie. 

3. Wnioski złożone niezgodnie z postanowieniami ust. 1 i 2 nie podlegają rozpatrzeniu. 
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§ 6. 1. Złożone wnioski podlegają weryfikacji. 

2. W przypadku stwierdzenia braków we wniosku, koło łowieckie zostanie zawiadomione telefonicznie na 

numer telefonu podany we wniosku o konieczności ich uzupełnienia. 

3. Nieuzupełnienie braków w terminie 5 dni od dnia zawiadomienia o którym mowa w ust. 2, spowoduje 

odrzucenie wniosku. 

§ 7. 1. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu w Poznaniu w drodze uchwały 

uwzględniając wysokość środków przeznaczonych w budżecie w danym roku na dotację dla kół łowieckich. 

2. Rozstrzygnięcie o udzieleniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu 

postępowania administracyjnego i nie przysługuje na nie odwołanie. 

§ 8. Informację o przyznaniu lub nie przyznaniu dotacji, o której mowa w § 3, zamieszcza się 

w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz przysyła pisemnie 

bezpośrednio do kół łowieckich. 

§ 9. 1. Warunkiem udzielenia przez Powiat Poznański dotacji w celu dofinansowania przedsięwzięcia 

określonego w § 3 jest zawarcie pisemnej umowy z kołem łowieckim. 

2. Umowa powinna określać w szczególności: 

1) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana i termin wykonania zadania; 

2) wysokość dotacji i tryb płatności; 

3) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego; 

4) tryb kontroli wykonywania zadania; 

5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji ; 

6) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji, nie dłuższy niż określony w ustawie o finansach 

publicznych. 

§ 10. 1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji umowy, Zarząd Powiatu w Poznaniu 

w terminie 14 dni od zakończenia kontroli informuje kontrolowanego na piśmie o stwierdzonych uchybieniach 

oraz przekazuje wnioski i zalecenia zmierzające do ich usunięcia. 

2. Kontrolowane koło łowieckie w terminie 30 dni od otrzymania wniosków i zaleceń, o których mowa 

w ust. 1, zawiadamia Zarząd Powiatu w Poznaniu o ich wykonaniu lub o przyczynach ich niewykonania. 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Poznaniu. 

§ 12. Traci moc Uchwała Rady Powiatu w Poznaniu Nr VI/42/IV/2011 z dnia 20 kwietnia 2011 r.  

w sprawie trybu udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Poznańskiego kołom łowieckim, sposobu jej rozliczania 

oraz sposobu kontroli wykonania zadań. 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Powiatu w Poznaniu 

(-) Piotr Burdajewicz 
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