UCHWAŁA NR CDXXIV/237/22
ZARZĄDU POWIATU OTWOCKIEGO
z dnia 2 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia dotacji celowej spółkom wodnym działającym na terenie powiatu otwockiego
Na podstawie art. 443 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233
i 2368 oraz z 2022 r. poz. 88, 258, 855 i 1079), 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 powiatu otwockiego oraz sposobu jej rozliczania, uchwala się
co następuje:
§ 1. Udziela się na 2022 rok ze środków budżetu Powiatu Otwockiego dotacji celowej z przeznaczeniem na
dofinansowanie bieżącej działalności w kwocie 70.000,00 zł w tym:
1) Spółka Wodna Stara Wieś

-

3 600,00 zł;

2) Spółka Wodna Pogorzel

-

7 400,00 zł;

3) Spółka Wodna Podbiel

-

8 400,00 zł;

4) Spółka Wodna Dąbrówka

-

9 100,00 zł;

5) Spółka Wodna Centrum

-

7 000,00 zł;

6) Spółka Wodna Zakręt

-

7 000,00 zł;

7) Spółka Wodna Wiązowna Północna -

5 300,00 zł;

8) Spółka Wodna Południe

-

8 700,00 zł;

9) Spółka Wodna Ostrów

-

7 400,00 zł;

10) Spółka Wodna Celestynów Północ -

6 100,00 zł.

§ 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 Powiatu.
§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji
Publicznej Starostwa Powiatowego w Otwocku.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
1. Przewodniczący Zarządu

4. Członek Zarządu

Krzysztof Szczegielniak
2. Wicestarosta

Dariusz Kołodziejczyk
5. -

Paweł Zawada
3. Członek Zarządu
Kinga Błaszczyk
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Uzasadnienie
W budżecie Powiatu Otwockiego w wydatkach na rok 2022 na podstawie uchwały Rady Powiatu
Otwockiego Nr 295/XLIII/21 z dnia 29 grudnia 2021 r. w Dziale 010 rozdział 01008 § 2830 zabezpieczona
została kwota 70 000 zł na dofinansowanie działalności spółek wodnych.
Zgodnie z treścią art. 443 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233
i 2368 oraz z 2022 r. poz. 88, 258, 855 i 1079) spółki wodne mogą korzystać z pomocy finansowej z budżetów
jednostek samorządu terytorialnego na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub
dofinansowanie inwestycji.
Stosownie do treści art. 443 ust. 4 powołanej wyżej ustawy, Rada Powiatu w Otwocku uchwałą
nr 259/XXXV/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. ustaliła zasady i tryb postępowania o udzielenie dotacji oraz
sposób jej rozliczania.
Do Powiatu Otwockiego wpłynęło dwanaście 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. Spółka Wodna Majdan
nie uzupełniła wniosku, mimo upływu terminu określonego w wezwaniu, natomiast Spółka Wodna Celestynów
Południe złożyła uzupełnienie wniosku po upływie terminu wskazanego w wezwaniu.
Dokonując ponownej analizy wniosków, w oparciu o kryteria uwzględniające długość rowów objętych
działalnością spółki, obszar działania, ilość członków, wysokość składki członkowskiej, długość rowów do
oczyszczenia oraz okres działalności spółki, Zarząd Powiatu Otwockiego 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.

Przewodniczący Zarządu
Krzysztof Szczegielniak
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