
Załącznik  
do Uchwały Nr LXVI/549/2018 

Rady Powiatu Średzkiego 
z dnia 17 października 2018 r.  
 
 

Zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Średzkiego spółkom wodnym, tryb 
postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposób jej rozliczania. 

 
§ 1 

1. Spółki wodne działające na terenie powiatu średzkiego mogą otrzymywać z budżetu 
Powiatu Średzkiego dotacje na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na 
finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, zlokalizowanych na terenie powiatu 
średzkiego. 

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na udzielanie dotacji spółkom 
wodnym na dany rok określa uchwała budżetowa.   

3. Dotacje mogą być udzielane na prace, które zostaną przeprowadzone w roku, 
w którym dotacja ma być udzielona. 

4. Dotacja nie może przekroczyć 70 % całkowitych kosztów zadania, ale nie więcej niż 
30 000,00 zł. 

§ 2 
1. Decyzję o przyznaniu dotacji i jej wysokości podejmuje Zarząd Powiatu Średzkiego, 

po rozpatrzeniu pisemnego wniosku złożonego przez spółkę wodną, na formularzu 
stanowiącym załącznik do niniejszych zasad, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W przypadku ubiegania się o dotację przez spółkę wodną prowadzącą działalność 
gospodarczą, stanowić ona będzie odpowiednio:  
1) 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 24.12.2013 r.) lub  
2) pomoc de minimis w rolnictwie, w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) 
nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym 
(Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.).  

3. Do wniosku o przyznanie dotacji złożonego przez spółkę wodną dla której udzielone 
dofinansowanie stanowić będzie pomoc: 
1) de minimis należy dołączyć wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, 
pomocy de minimis w rolnictwie i pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie 
otrzymały w roku podatkowym, w którym ubiegają się o pomoc oraz w dwóch 
poprzednich latach podatkowych, albo oświadczeń o wielkości pomocy de minimis 
otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym 
okresie oraz informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot 
ubiegający się o pomoc do minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 ze zm.),  
2) de minimis w rolnictwie należy dołączyć wszystkie zaświadczenia o pomocy 
de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i pomocy de minimis w rybołówstwie, 
jakie otrzymały w roku podatkowym, w którym ubiegają się o pomoc oraz w dwóch 
poprzednich latach podatkowych, albo oświadczeń o wielkości pomocy de minimis 
otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym 
okresie oraz informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się 
o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810). 



4. Wnioski o udzielenie dotacji należy składać do Zarządu Powiatu Średzkiego 
w terminie do 15 września roku poprzedzającego rok, w którym udzielona będzie 
dotacja, z zastrzeżeniem ust.5. 

5. Wnioski o udzielenie dotacji w 2018 r. należy składać w terminie do dnia 
31 października 2018 r., a wnioski o udzielenie dotacji w 2019 r. należy składać 
do dnia 30 kwietnia 2019 r. 

6. Wnioski rozpatrywane są w terminie do 60 dni po uchwaleniu budżetu powiatu na rok, 
w którym udzielona będzie dotacja, z zastrzeżeniem ust. 7. 

7. Wnioski złożone w 2018 roku, rozpatrywane będą  w terminie do dnia 9 listopada 
2018 r., a wnioski złożone do dnia 30 kwietnia 2019 r., rozpatrywane będą  w terminie 
do dnia 1 lipca 2019 r. 

8. Zarząd Powiatu Średzkiego powiadamia pisemnie spółki wodne o udzieleniu dotacji 
lub odmowie jej udzielenia. 

§ 3 
1. Warunkiem przyznania dotacji jest łączne spełnienie przez spółkę wodną 

następujących kryteriów: 
a) ściągalność składek członkowskich na rzecz spółki wodnej na koniec roku 

poprzedzającego rok, w którym złożony zostanie wniosek, nie może być niższa niż    
60 %, 

b) minimalna wysokość składki członkowskiej na rzecz spółki wodnej nie może być 
niższa niż 22,0 zł./ha. 

§ 4 
1. Warunkiem udzielenia dotacji jest zawarcie pisemnej umowy pomiędzy Powiatem 

Średzkim a spółką wodną, reprezentowaną przez osoby uprawnione do składania 
oświadczeń woli w imieniu spółki.  

2. Umowa dotacji powinna określać w szczególności: 
a) wysokość dotacji, cel lub opis zakresu rzeczowego zadania, na którego realizację 

są przekazywane środki dotacji, 
b) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 30 listopada danego roku 

budżetowego, 
c) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji oraz termin zwrotu 

niewykorzystanej części dotacji celowej, z tym że termin ten nie może być dłuższy 
niż terminy zwrotu określone we właściwych przepisach normujących finanse 
publiczne. 

§ 5 
1. Prace objęte dotacją powinny być wykonane w terminie do dnia 30 listopada danego 

roku. 
2. Rozliczenie dotacji powinno nastąpić w terminie do 15 dni od zakończenia realizacji 

zadania, nie później jednak niż do dnia 15 grudnia danego roku. 
3. Rozliczenie wykonania zadania następuje na podstawie: 

a) protokołów odbioru prac, 
b) faktur, rachunków lub innych dokumentów potwierdzających poniesione koszty, 
c) sprawozdania rzeczowo-finansowego, które powinno zawierać opis i termin 

zrealizowanego zadania, zestawienie wydatków, kwotę wykorzystanej dotacji. 

 


