
RADA POWIATU W OTWOCKU
ul. Górna 13, 05-400 Otwock 

tel. (22) 778-13-34, fax (22) 778-13-38
e-mail: rnda@ pow iat-ot wocki.pl

UCHW AŁA NR 259/XXXV/18

RADY POWIATU W OTWOCKU  
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie ustalenia zasad i try bu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej 
spółkom wodnym działającym na terenie powiatu otwockiego 

oraz sposobu jej rozliczania

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn.zm .), art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 443 ust. 2 , ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 
2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.), po uzgodnieniu projektu uchwały 
z M inistrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 
uchwala się co następuje:

§ 1. Spółki wodne, posiadające osobowość prawną, działające i realizujące zadania na terenie 
powiatu otwockiego, mogą otrzymywać pomoc finansową z budżetu Powiatu Otwockiego w postaci 
dotacji celowej, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na 
dofinansowanie inwestycji z wyjątkiem zadań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 2. Łączną kwotę dotacji na dany rok budżetowy ustala Rada Powiatu w Otwocku w uchwale 
budżetowej.

§ 3. 1. Dotacje przyznawane są na wniosek złożony przez uprawnionego/-nych do składania 
oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały.

2. W przypadku ubiegania się przez spółkę wodną o dotację na prowadzoną działalność, 
umożliwiającą osiągnięcie zysku netto, o której mowa w art. 441 ust. 2 ustawy Prawo wodne, 
udzielenie dofinansowania 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. Urz. UE L 352 z 24 grudnia 2013 r.).

3. W celu uzyskania pomocy, o której mowa w ust. 2, do wniosku o przyznanie dotacji należy 
dołączyć organowi udzielającemu pomocy zaświadczenia i oświadczenia, o których mowa w art. 37 
ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących 
pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362).

4. Dotacje stanowiące pomoc de minimis mogą być udzielane na podstawie niniejszej uchwały 
do dnia 31 grudnia 2020 r.

5. Udzielona pomoc finansowa nie może przekroczyć 60% wartości dofinansowywanego do 
wykonania przez spółkę wodną zadania inwestycyjnego.

6. Wniosek o dotację składa się w terminie do dnia 30 września w roku poprzedzającym 
rok budżetowy, w którym przedsięwzięcie będzie realizowane.

7. Wnioski, o których mowa w ust. 6, o dotację na rok 2018, zostaną rozpatrzone po 
wejściu w życie niniejszej uchwały, na podstawie wniosków złożonych do dnia 30 września 2017 r. 
zgodnie z uchwałą nr 168/XIX/12 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 31 maja 2012 r.



§ 4. 1. Wnioski o dotację rozpatruje Zarząd Powiatu w Otwocku.

2. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych lub innych wad wniosku, Zarząd 
Powiatu w Otwocku, wzywa spółkę wodną do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku, w ciągu 
14 -  stu dni od dnia otrzymania wezwania.

3. W przypadku niezłożenia uzupełnień lub wyjaśnień w terminie określonym w wezwaniu.
0 który m mowa w ust. 2, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

4. W przypadku złożenia wniosku po terminie lub przez organ do tego nieuprawniony, 
wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

§ 5. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje w drodze uchwały Zarząd Powiatu w Otwocku 
uwzględniając w szczególności wysokość środków finansowych przeznaczonych na ten cel 
w uchwale budżetowej.

§ 6. Udzielenie dotacji celowej następuje na podstawie umowy zawartej między' Powiatem 
Otwockim a spółką wodną reprezentowaną przez uprawnionego/-nych do składania oświadczeń woli 
w imieniu spółki przy uwzględnieniu zgodności przedsięwzięcia z przyjętym przez Walne 
Zgromadzenie planem prac.

§ 7. 1. Spółka wodna, która otrzymała dotację jest zobowiązana do dokonania finansowego
1 rzeczowego jej rozliczenia.

2. Sposób rozliczenia dotacji zostanie określony w umowie o udzieleniu dotacji celowej.

3. Dokumentacja rozliczeniowa z realizacji zadania, podpisana przez 
uprawnionego/-nych do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej, winna być złożona 
w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od zakończenia zadania, nie później niż do dnia 15 grudnia 
danego roku.

§ 8. Zapewnia się jawność postępowania w sprawie udzielania dotacji poprzez publikację 
naboru wniosków, oraz uchwał Zarządu Powiatu w Otwocku o przyznanych dotacjach w Biuletynie 
Informacji Publicznej Powiatu Otwockiego.

§ 9. W sprawach dotyczących udzielania i rozliczania dotacji stosuje się przepisy art. 251 
i 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku 
Urzędowym W ojewództwa Mazowieckiego.

Wiceprzewodnicząca Rady

Barbara Markowska



Załącznik nr 1 do uchwały N r 259/XXXV/18 
Rady Powiatu w Otwocku z dnia 26 kwietnia 2018 r.

W N IO S E K
o przyznanie w  roku dotacji celowej dla spółek wodnych z budżetu Powiatu Otwockiego

1. Dane wnioskodawcy:
1) nazwa spółki w o d n e j....................................................................................................................................................

2) adres .................................................................................................................................................................................

3) data wpisu i numer w katastrze w odnym ................................................................................................................

4) nazwa banku i numer rachunku bankow ego ..........................................................................................................

5) osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej /zgodnie ze statutem/:

a) ....................................................................................  te l.......................

b) ....................................................................................  te l.......................

2. Działalność spółki wodnej:
1) powierzchnia gruntów objęta działalnością spółki wodnej ......................... ha

2) długość rowów objęta działalnością spółki w o d n e j.....................................km

3) wysokość obowiązującej składki (zł/członka, zł/ha, i tp ) .................................

4) ściągalność składek członkowskich za rok ubiegły, wg. stanu na dzień 31 grudnia 20....  ro k u ............%

3. Opis planowanego przedsięwzięcia (zakres rzeczowy, miejsce realizacji, planowany termin realizacji zadania, 

sprecyzowanie przedsięw zięcia):..................................................................................................................................................

4. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania wraz ze wskazaniem źródeł finansowania zadania

1) Całkowity koszt planowanego przedsięw zięcia......................................zł

2) Zestawienie robót i kalkulacja przewidywanych kosztów’ realizacji zadania (zestawienie powinno zostać 
sporządzone w oparciu o kosztorys inwestorski /ofertę wykonawcy /umowę z wykonawcą, zawierające zakres wykonywanych prac 
i koszt ich wy konania):________________________________________________ ________________________________

Lp
Z ak res rzeczow y (np. w y cinka  d rzew  i k rzew ów , w ycinka  po rostów , 
p ro filo w an ie  skarp , o d m ulan ie , p lan to w an ie  urobku , w y w ó z  u robku , 

w y k onyw an ie  row ów , o czy szczan ie  i w y m ian a  d renow an ia , itp.)
W artość  p lanow anych  wy d a tk ó w  [zł]
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4

5



3) Źródła finansowania przedsięwzięcia oraz udział w łącznej wartości zadania poszczególnych środków:

a) wnioskowana kwota dotacji z budżetu Powiatu Otwockiego.....................................zł = ........................%

b) środki spółki pochodzące ze zgromadzonych składek i in. świadczeń..................... zł =  %

c) inne środki...................... zł = ..............%, pochodzące z .................................................................................

d) inne środki.......................zł =  %, pochodzące z ..........................................................................

e) inne środki....................... zł = ..............%, pochodzące z ...............................................................................

5. Wysokość wnioskowanej kwoty dotacji pochodzącej z budżetu Powiatu Otwockiego: ....................................zł

/słownie:............................................................................................................................................................................ /

(m iejscowość, data) (podpis upraw nionego/-nych do składania
ośw iadczenia woli w' im ieniu spółki w odnej)

Załączniki:
1. Oświadczenie, że spółka wodna nie działa w celu osiągnięcia zysku (w przypadku braku ubiegania się 

o dotację na prowadzoną działalność, umożliwiającą osiągnięcie zysku netto).
2. M apa poglądowa z oznaczeniem miejsca realizacji planowanego zadania inwestycyjnego.

Wiceprzewodnicząca Rady

K
Barbara Markowska



Uzasadnienie

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 z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 
z późn. zm.), potrzeb w zakresie gospodarowania wodami. Zgodnie z art. 443 ust. 2 ustawy Prawo 
wodne, spółki wodne mogą korzystać z pomocy finansowej z budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego na bieżące utrzymywanie wód i urządzeń wodnych oraz finansowanie lub 
dofinansowanie inwestycji. Finansowanie spółek wodnych z budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego jako podmiotów niezaliczanych do sektorów finansów publicznych i niedziałających 
w celu osiągnięcia zysku, zgodnie z zapisami art. 221 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2277), może odbywać się w' formie dotacji celowej na cele 
publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki, jak  również na dofinansowanie inwestycji 
związanych z realizacją. Dofinansowanie spółek wodnych z budżetu jednostek samorządu 
terytorialnego musi uwzględniać zapisy art. 220 ustawy o finansach publicznych.

Udzielenie dotacji następować będzie na podstawie umowy jednostki samorządu 
terytorialnego z podmiotem niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu 
osiągnięcia zysku (tzw. umowy dotacyjnej).

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej udzielona będzie na bieżące utrzymanie wód 
i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, w szczególności na: 
konserwację i renowację rowów melioracyjnych i drenowania wraz z budowlami oraz konserwację 
i renowację rurociągów związanych funkcjonalnie z ww. urządzeniami.

y f )

Barbara Markowska


