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Podpisy członków Za 

„OSTA 

ysz?ff1~sek  

7RZĄD POWIATU 
W 

05-400 Otwock, uL Górna 13 

tel. (22) 778-13 00 
fax (22)778.13 2 UCHWAŁA NR  C£ 

ZARZĄDU PQWIATU OTWQKIEGO 

z dnia .. ci .. 

w sprawie udzielenia dotacji celo spółkom wodnym działającym 
na terenie powiatu otwockiego 

Na podstawie art. 443 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 
(tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) oraz art. 221 ust. I ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z 
późn. zm.) w związku z uchwałą  nr 259/XXXV/18 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 
26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu 
dotacji celowej spółkom wodnym działającym na terenie pow/arii otwockiego oraz 
sposobu jej rozliczania, uchwała się  co następuje: 

1. Udziela się  na 2020 rok ze środków budżetu Powiatu Otwockiego dotacji 
celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności w kwocie: 

1) 	Spółka Wodna Stara Wieś  2 800.00 zł: 
2) 	Spółka Wodna Południe 7 000.00 zł: 
3) 	Spółka Wodna Pogorzel 8 400.00 zł: 
4) 	Spółka Wodna Podbiel 7 000.00 zł: 
5) 	Spółka Wodna Majdan 6 000.00 zł: 
6) 	Spółka Wodna Dąbrówka 7 000.00 zł: 
7) 	Spółka Wodna Centrum 2 800,00 zł: 
8) 	Spółka Wodna Celestynów Południe 4 200.00 zł; 
9) 	Spółka Wodna Celestynów Północ 4 200,00 É. 
10) Spółka Wodna Wiązowna Kościelna 4 200,00 zł: 
1 1) Spółka Wodna Zakręt 4 200,00 zł: 
12) Spółka Wodna Wiązowna Północna 2 800.00 zł: 
13) Spółka Wodna Ostrów 7 500.00 É. 

2. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji celowej spółkom wodnym 
i zasady rozliczenia środków określone zostaną  w umowie pomiędzy Powiatem 
Otwockim a poszczególnymi spółkami wodnymi. 

3. Wykonanie uchwały powierza się  Przewodniczącemu Zarządu. 

4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez 
zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej. 

S. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

W budżecie Powiatu Otwockiego w wydatkach na rok 2020 w Dziale 010 
rozdział  01008 § 2830 zabezpieczona została kwota 70 000 zł, na dofinansowanie 
działalności spółek wodnych. Zgodnie z treścią  art. 221 ust. I ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 
z późn. zm.) podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające 
w celu osiągnięcia zysku mogą  otrzymywać  z budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego dotacje celowe na cele publiczne, związane z realizacją  zadań  tej 
jednostki, a także na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją  tych zadań. 

Stosownie do treści art. 221 ust. 4 powołanej wyżej ustawy, Rada Powiatu 
w Otwocku uchwałą  nr 259/XXXV/1 8 z dnia 26 kwietnia 2018 r. uchwaliła tryb 
postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli 
wykonywania dotowanych celów. 

Do Powiatu Otwockiego wpłynęło szesnaście wniosków spółek wodnych 
działających na terenie powiatu otwockiego o udzielenie dotacji. Przeprowadzona 
analiza wniosków wykazała, że część  z nich wymagała uzupełnienia i wyjaśnień, do 
czego wezwano przedstawicieli spółek wodnych. W przypadku spółek wodnych: 
Góraszka, Janów-Brzezinka oraz Izabela-Michałówek, z powodu nieuzupełnionej 
dokumentacji oraz nierozliczenia działalności spółki, wnioski o dotację  pozostały bez 
rozpatrzenia. Dokonując ponownej analizy wniosków, w oparciu o kryteria 
uwzględniające długość  rowów, obszar działania, ilość  członków, wysokości składki, 
długość  rowów do oczyszczenia oraz okres działalności spółki, Zarząd Powiatu 
w Otwocku przyznał  dotacje celowe w wysokości określonej w niniejszej uchwale. 
Udzielenie spółkom wodnym dotacji celowych na realizację  zadań  nastąpi na 
podstawie umowy zawartej z każdą  ze spółek, która będzie określać  szczegółowe 
warunki jej udzielenia i rozliczenia. 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały uważa się  za zasadne. 

Przygotowała: 
Marta Wojnar - Podinspektor 
Wydział  Ochrony Srodowiska 
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Marta Wojnar 


