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UCHWAŁA NR .................... 

RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu 
Powiatu Wodzisławskiego, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji 

i sposobu jej rozliczania 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) oraz art. 443 ust. 2-6 ustawy z dnia 
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.) i art. 221 ust. 4 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 305 ze zm.), po zgłoszeniu Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Prezesowi Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Powiatu 
Wodzisławskiego dla spółek wodnych na dofinansowanie działań związanych z bieżącym 
utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie 
inwestycji oraz tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczania. 

2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) Powiecie - rozumie się przez to Powiat Wodzisławski; 

2) spółce wodnej - rozumie się przez to formę organizacyjną, o której mowa w Dziale X 
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, w tym również związek spółek 
wodnych; 

3) dotacji celowej - rozumie się przez to dotację w znaczeniu ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych. 

§ 2. 1. Spółki wodne, które nie osiągają zysku jak i spółki wodne, które wypracowują 
zysk pod warunkiem, że przeznaczą osiągnięty zysk na działalność statutową, mogą 
otrzymać z budżetu Powiatu Wodzisławskiego pomoc finansową w formie dotacji celowej 
z przeznaczeniem na: 

1) dofinansowanie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie Powiatu 
Wodzisławskiego; 

2) finansowanie lub dofinansowanie inwestycji realizowanych na terenie Powiatu 
Wodzisławskiego. 

2. Łączna kwota środków finansowych przeznaczonych na dotację jest określana 
w budżecie Powiatu na dany rok. 
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3. Wysokość udzielanej dotacji dla spółki wodnej w danym roku nie może 
przekroczyć 70 % kosztów realizacji zadania. Wysokość udzielonych dotacji nie może 
przekroczyć wysokości środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie 
Powiatu. 

4. W przypadku gdy spółka wodna prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu 
europejskiego prawa konkurencji, udzielenie jej dotacji na działalność gospodarczą 
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 Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 352/1 z dnia 
24 grudnia 2013 r., z późn. zm.). 

5. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia 
podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy: 

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie 
lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 
2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy 
otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym 
okresie; 

2) informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. 
w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc 
de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.). 

6. Dotacje stanowiące pomoc de minimis mogą być udzielane do dnia 30 czerwca 
2024 r. 

7. Przyznanie pomocy następuje na podstawie pisemnego wniosku spółki wodnej, 
składanego do Zarządu Powiatu wodzisławskiego, którego wzór stanowi Załącznik 
Nr 1 do niniejszej Uchwały. 

8. Decyzję o przyznaniu dotacji Zarząd Powiatu Wodzisławskiego podejmuje 
w drodze uchwały. 

9. Zarząd Powiatu Wodzisławskiego powiadamia pisemnie spółki wodne o udzieleniu 
bądź nie udzieleniu dotacji oraz o wysokości udzielonej dotacji. 

10. Informację o udzielonej dotacji podaje się do publicznej wiadomości poprzez 
zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu 
Śląskim. 

11. Wniosek, o którym mowa w ust. 7 powinien zawierać: 

1) pełną nazwę wnioskodawcy; 

2) adres wnioskodawcy; 

3) numer rachunku bankowego wnioskodawcy; 
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4) dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej; 

5) wielkość wnioskowanej dotacji; 

6) szczegółowy opis zadania; 

7) termin i miejsce realizacji zadania; 

8) harmonogram realizacji zadania; 

9) kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz wskazanie źródeł 
finansowania zadania; 

10) podpisy osób uprawnionych do składania oświadczenia woli w imieniu 
wnioskodawcy. 

12. Do wniosku o przyznanie dotacji należy dołączyć: 

1) oświadczenie, że spółka ma zabezpieczone środki na pokrycie udziału własnego; 

2) oświadczenie, że spółka wodna nie działa w celu osiągnięcia zysku; 

3) przedmiar robót wraz z kosztorysem inwestorskim oraz mapę ze wskazaniem 
lokalizacji zadania przewidzianego do realizacji; 

4) dokument potwierdzający upoważnienie do składania oświadczeń w imieniu 
wnioskodawcy. 

13. Spółki wodne ubiegające się o przyznanie dotacji składają pisemne wnioski 
do kancelarii Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim w terminie do dnia 
10 sierpnia roku poprzedzającego rok, w którym ma być udzielona dotacja. 

14. Wnioski złożone przed wejściem w życie niniejszej Uchwały są rozpatrywane 
wg zasad, określonych w niniejszej Uchwale. 

15. Wnioski podlegają ocenie pod względem formalnym i merytorycznym przez 
Zarząd Powiatu Wodzisławskiego. 

16. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych lub merytorycznych wniosku, 
Zarząd Powiatu Wodzisławskiego zobowiązany jest wezwać Wnioskodawcę do ich 
usunięcia w wyznaczonym terminie. 

17. Wniosek, którego braki lub wady nie zostały usunięte we wskazanym terminie 
pozostawiony zostanie bez rozpatrzenia. 

18. Decyzję o przyznaniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla spółek 
wodnych w ramach środków finansowych określonych w uchwale budżetowej podejmuje 
Zarząd Powiatu Wodzisławskiego, określając jej wysokość. 

19. Zarząd Powiatu Wodzisławskiego zawiadomi pisemnie wnioskodawcę o sposobie 
załatwienia wniosku, wzywając go jednocześnie do zawarcia stosownej umowy. 
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20. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie pisemnej umowy pomiędzy spółką 
wodną a Powiatem. 

§ 3. 1. Spółka wodna zobowiązana jest do rozliczenia dotacji w terminie do 30 dni 
od daty zakończenia realizacji zadnia, jednak nie później niż do dnia 30 listopada 
danego roku budżetowego. 

2. Rozliczenie następuje w formie sprawozdania z realizacji zadania, którego wzór 
stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały. 

3. O zachowaniu terminu, o którym mowa w ust. 1 decyduje data złożenia 
dokumentu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim, a w przypadku 
przesłania pocztą - listem poleconym, decyduje data stempla pocztowego. 

4. Sprawozdanie z realizacji zadania powinno zawierać w szczególności: 

1) pełną nazwę wnioskodawcy i jego adres; 

2) dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy; 

3) wielkość rozliczanej dotacji; 

4) szczegółowy opis zrealizowanego zadania; 

5) termin i miejsce zrealizowanego zadania; 

6) kalkulację poniesionych kosztów realizacji zadania oraz wskazanie źródeł 
finansowania; 

7) podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy. 

5. Do sprawozdania należy dołączyć: 

1) potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających 
wykorzystanie dotacji (faktury, rachunki i inne dokumenty wraz z dowodami zapłaty) 
oraz dokumentację fotograficzną określającą stan urządzeń melioracji wodnych przed 
i po realizacji zadania, 

2) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie protokołu odbioru robót, jeśli 
ze względu na rodzaj wykonywanych robót było wymagane sporządzenie protokołu 
odbioru. 

6. Dotacja celowa udzielona z budżetu Powiatu w przypadku: 

1) wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem; 

2) pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości; 

3) niewykorzystana w całości lub w części; podlega zwrotowi do budżetu Powiatu 
na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych. 
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7. W przypadku zakończenia prowadzenia działalności przez dotowaną spółkę wodną 
w trakcie trwania roku budżetowego, osoby uprawnione do składania oświadczenia woli 
w jej imieniu powiadamiają o tym pisemnie Zarząd Powiatu Wodzisławskiego. Spółka 
wodna zobowiązana jest przedłożyć rozliczenie wykorzystania dotacji oraz zwrócić 
niewykorzystane, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości środki z dotacji 
udzielonej z budżetu Powiatu, w terminie 15 dni od zakończenia działalności 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego. 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .................... 
Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia....................2022 r. 

Wniosek o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Powiatu 
Wodzisławskiego na dofinansowanie działań związanych z bieżącym 

utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub 
dofinansowanie inwestycji na terenie Powiatu Wodzisławskiego. 

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego 

Wydział Ochrony Środowiska 

ul. Pszowska 92a, 44-300 Wodzisław Śląski 

1. Dane wnioskodawcy 

Nazwa wnioskodawcy  
Adres wnioskodawcy  
Nazwa banku i nr rachunku 
bankowego 

 

Dane osób uprawnionych do 
składania oświadczeń woli 
w imieniu wnioskodawcy 

 

2. Wielkość wnioskowanej dotacji 

Wnioskowana kwota dotacji  
słownie  

3. Opis zadania przeznaczonego do realizacji z wnioskowanej dotacji 

Zakres przedmiotowy 
zadania 

 

Zakładane efekty z realizacji 
zadania 

 

Termin i miejsce realizacji 
zadania 

 

Harmonogram realizacji zadania i rodzaj podejmowanych działań 

L.p. Okres realizacji Rodzaj podejmowanych działań 
   
   
   
   
   

4. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz wskazanie źródeł 
finansowania zadania 
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a) Zestawienie robót i kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania 

L.p. Zakres rzeczowy (np. wycinka drzew i krzewów, 
koszenie, i profilowanie skarp, odmulanie, plantowanie 
urobku, wywóz urobku, wykonanie rowów, oczyszczanie i 
wymiana drenowania itp.) 

Wartość planowanych 
wydatków 

   
   
   
   
   
   
   

b) Zestawienie źródeł finasowania zadania 

L.p. Źródła finansowania zadania Wartość 
planowanych 
kosztów - zł 

Udział poszczególnych źródeł 
finansowania w łącznej 
wartości zadania % 

1. Wnioskowana dotacja   
2. Środki własne   
3. Inne – wymienić   
4. Razem  100 % 

5. Data oraz podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu 
wnioskodawcy 

 

Załączniki: 

1. Oświadczenie, że spółka ma zabezpieczone środki na pokrycie udziału własnego. 

2. Oświadczenie, że spółka wodna nie działa w celu osiągnięcia zysku. 

3. Przedmiar robót wraz z kosztorysem inwestorskim. 

4. Mapa ze wskazaniem lokalizacji zadania przewidzianego do realizacji. 

5. Dokument potwierdzający upoważnienie do składania oświadczeń w imieniu spółki 
wodnej. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Strona 2



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .................... 
Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia....................2022 r. 

Sprawozdanie z realizacji działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód 
i urządzeń wodnych oraz z realizacji inwestycji na terenie Powiatu 

Wodzisławskiego, na które została udzielona dotacja celowa. 

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego 

Wydział Ochrony Środowiska 

ul. Pszowska 92a, 44-300 Wodzisław Śląski 

1. Dane wnioskodawcy 

Nazwa wnioskodawcy  
Adres wnioskodawcy  
Nazwa banku i nr rachunku 
bankowego 

 

Dane osób uprawnionych do 
składania oświadczeń woli 
w imieniu wnioskodawcy 

 

2. Wielkość rozliczanej dotacji 

Otrzymana kwota dotacji  
Słownie  

3. Opis zrealizowanego zadania 

Zakres przedmiotowy 
zadania 

 

Osiągnięte efekty z realizacji 
zadania 

 

Termin i miejsce realizacji 
zadania 

 

Harmonogram realizacji zadania i rodzaj podejmowanych działań 

L.p. Okres realizacji Rodzaj podjętych działań 
   
   
   
   
   

4. Kalkulacja poniesionych kosztów związanych z realizacją zadania oraz wskazanie 
źródeł finansowania zadania 
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a) Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów związanych 
z realizacją zadania 

W tym: 
L.p. Numer i data 

dokumentu 
Rodzaj 
dokumentu 

Rodzaj 
wydatku Koszt wydatku finansowany 

z dotacji pozostały 

       
       
       

b) Zestawienie źródeł finasowania zadania 

L.p. Źródła finansowania zadania Wartość 
poniesionych 
kosztów - zł 

Udział poszczególnych źródeł 
finansowania w łącznej 
wartości zadania % 

1. Wnioskowana dotacja   
2. Środki własne   
3. Inne – wymienić   
4. Razem  100 % 

5. Data oraz podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu 
wnioskodawcy 

 

Załączniki: 

1. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających 
wykorzystanie dotacji (faktury, rachunki i inne dokumenty wraz z dowodami zapłaty) 
oraz dokumentacją fotograficzną określającą stan urządzeń melioracji wodnych przed 
i po realizacji zadania. 

2. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie protokołu odbioru robót, jeśli 
ze względu na rodzaj wykonywanych robót było wymagane sporządzenie protokołu 
odbioru. 
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Uzasadnienie 

W dniu 30 czerwca 2011 r. Rada Powiatu Wodzisławskiego uchwałą nr VIII/96/2011 
przyjęła zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Wodzisławskiego dla spółek 
wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub 
dofinansowanie inwestycji. 

W dniu 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo 
wodne. Obowiązujące od ww. dnia Prawo wodne nie wprowadziło istotnych zmian 
w zasadach i sposobie udzielania dotacji celowej dla spółek wodnych w stosunku 
do przepisów, które obowiązywały do dnia 1 stycznia 2018 r. Aktualne przepisy 
regulujące ustanowienie przedmiotowej uchwały dotacyjnej są zbliżone do tych, które 
obowiązywały uprzednio. Jednakże w aktualnym stanie prawnym zasadnym jest 
podjęcie nowej uchwały. 

Zgodnie z dyspozycją art. 443 ustawy - Prawo wodne, spółki wodne oraz ich związki 
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 polega na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego. Rada Powiatu winna określić zasady udzielania dotacji celowej, tryb 
postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania. Udzielenie dotacji 
celowej następuje na podstawie umowy zawartej przez jednostkę samorządu 
terytorialnego ze spółką wodną. Wskazana uchwała jest aktem prawa miejscowego. 

W przypadku, gdy dotacja dla spółek wodnych stanowi pomoc publiczną lub pomoc 
de minimis, jej udzielenie następuje z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej 
pomocy określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej. W związku z powyższym 
procedura podejmowania uchwały w sprawie takich dotacji musi uwzględnić wymogi 
zawarte w przepisach ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach 
dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 743). Zgodnie 
z art. 7 ust. 3 tej ustawy projekt programu pomocowego przewidujący udzielanie 
pomocy de minimis podlega wyłącznie zgłoszeniu Prezesowi Urzędu, który w terminie 
14 dni może przedstawić zastrzeżenia dotyczące przejrzystości zasad udzielania 
pomocy, zaś art. 7 ust. 3a stanowi, że projekt programu pomocowego przewidujący 
udzielanie pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie podlega wyłącznie 
zgłoszeniu ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa, który w terminie 14 dni może 
przedstawić zastrzeżenia dotyczące przejrzystości zasad udzielania pomocy. Stąd w dniu 
28 lutego 2022 r. projekt uchwały został zgłoszony do Prezesa UOKiK oraz do ministra 
właściwego do spraw rolnictwa. W dniu 8 marca 2022 r. Prezes UOKIK wniósł 
zastrzeżenia do projektu uchwały. Zastrzeżenia dotyczyły udzielania spółkom wodnym 
pomocy 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 Unii 
Europejskiej do pomocy de minimis. 
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W dniu 17 marca 2022 r., skorygowany projekt uchwały zgodnie z uwagami Prezesa 
UOKIK-u, ponownie został zgłoszony do Prezesa UOKiK oraz do ministra właściwego 
do spraw rolnictwa. Żaden z tych organów nie złożył zastrzeżeń do niniejszego projektu. 

Mając na uwadze art. 443 ust. 4 ustawy - Prawo wodne, który stanowi, iż 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, przygotowano niniejszy projekt uchwały. 

 Naczelnik Wydziału  
Ochrony Środowiska 

  

Ewa Zając 
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