
UCHWAŁA Nr XLIII/257/2018 

Rady Powiatu Kępińskiego 

z dnia 29 maja 2018 roku 

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Kępińskiego spółkom 

wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania tej dotacji i 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.) oraz art. 443 ust. 4 ustawy z dnia   

20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z późn. zm.),  

Rada Powiatu Kępińskiego 

uchwala co następuje: 

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) spółkach wodnych - rozumie się przez to spółki, o których mowa w przepisach ustawy 

z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z późn. zm.); 

2) wartościach wykonanych robót - rozumie się przez to koszt wykonania robót, który 

nie uwzględnia kosztów pośrednich i zysku, określony na podstawie cen 

jednostkowych. Wartość cen jednostkowych wykonanych robót nie może przekraczać 

wartości robót obliczonych jak dla kosztorysu inwestorskiego sporządzonego na 

podstawie   obowiązujących przepisów w sprawie podstaw sporządzenia kosztorysu 

inwestorskiego z   pominięciem kosztów pośrednich i zysku; 

3) bieżącym utrzymaniu urządzeń melioracji wodnych - rozumie się przez to 

eksploatację, konserwację oraz remont w celu zachowania funkcji wód i urządzeń 

polegające między innymi na wykaszaniu, wygrabianiu porostów ze skarp i dna 

rowów, karczowaniu lub wycięciu drzew i krzewów ze skarp i dna rowów, odmuleniu 

dna rowów przy maksymalnym zamuleniu 40 cm, czyszczeniu i naprawie budowli na 

rowach, naprawie skarp rowów oraz usuwaniu tzw. „awarii drenarskich" polegającym 

na: czyszczeniu, naprawie lub wymianie budowli drenarskich, czyszczeniu lub 

przekładaniu rurociągów drenarskich oraz naprawy innych budowli systemów 

melioracji wodnych; 

4) inwestycjach - rozumie się przez to budowę nowych rowów wraz z budowlami 

związanymi z nimi funkcjonalnie, drenowania i rurociągi oraz ich odbudowę, 

rozbudowę, przebudowę, rozbiórkę i likwidację.  

§ 2. 1. Spółki wodne mogą otrzymywać dotację celową z przeznaczeniem na realizację robót 

ze składek członkowskich na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na 

finansowanie lub dofinansowanie inwestycji położonych na terenie powiatu 

kępińskiego w wysokości 30% wartości wykonywanych robót.  

2. Łączna wysokość dotacji dla spółek wodnych w danym roku kalendarzowym 

określona jest w budżecie Powiatu Kępińskiego (dział 010, rozdział 01009, § 2830). 

3. W przypadku mniejszej ilości środków w budżecie Powiatu Kępińskiego, 



zarezerwowanych na ten cen, niż suma środków wnioskowanych przez spółki wodne 

spełniające warunki określone w uchwale, wysokość przyznanej dotacji zostanie 

umniejszona proporcjonalnie do posiadanych w budżecie Powiatu Kępińskiego 

środków przeznaczonych na ten cel i wysokości wnioskowanych środków i 

zaokrąglona do pełnych złotych polskich. 

4. W przypadku ubiegania się o dotację przez spółkę wodną prowadzącą działalność 

gospodarczą, udzielone dofinansowanie 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 art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.). 

5. Warunki jakie musi spełnić spółka wodna aby otrzymać dotację, o której mowa w  

ust. 1: 

1) minimalna składka z hektara na rok 2018 – minimum 27,00 zł, w następnych latach 

wysokość minimum składki wzrasta corocznie o 1,00 zł; 

2) wskaźnik ściągalności składek w spółce wodnej w roku poprzedzającym 

przyznanie dotacji - minimum 70 % z zastrzeżeniem pkt 3; 

3) w przypadku spółek wodnych utworzonych w roku ubiegania się o dotację oraz w 

roku poprzedzającym rok ubiegania się o dotację - spółki te są w pierwszych dwóch 

latach funkcjonowania zwolnione z kryterium wymienionym w ust. 5 pkt 2. 

§ 3.   Zarząd Powiatu Kępińskiego, informację o możliwości uzyskania dotacji, o której 

mowa w § 2, podaje do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej w Biuletynie 

Informacji Publicznej Powiatu Kępińskiego i wywieszenie lub wyłożenie jej w 

miejscach publicznie dostępnych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kępnie. 

§ 4. 1. Spółki wodne mogą ubiegać się o przyznanie dotacji w danym roku budżetowym na 

dofinansowanie robót realizowanych ze składek członkowskich składając pisemne 

wnioski  w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Kępnie w terminie do 30 

kwietnia danego roku budżetowego, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W roku 2018 spółki wodne mogą składać wnioski o dotację w terminie do 30 czerwca. 

§ 5. 1. Wniosek o udzielenie dotacji, o której mowa w § 2, powinien zawierać: 

1) dane dotyczące wnioskodawcy: 

a) pełną nazwę spółki wodnej; 

b) adres; 

c) datę i numer wpisu do katastru wodnego; 

d) nr rachunku bankowego; 

e) dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu spółki 

wodnej; 

2) informacje dotyczące działalności spółki wodnej poprzez określenie: 

a) powierzchni gruntów zmeliorowanych objętych działalnością spółki wodnej; 

b) długości rowów objętych działalnością spółki wodnej; 



c) wartości procentowej ściągniętych składek obliczoną w odniesieniu do budżetu 

spółki wodnej, wg stanu na dzień 31 grudnia w roku poprzedzającym rok 

ubiegania się o dotację – za wyjątkiem spółek wodnych określonych w § 2 ust.5 

pkt 3; 

d) wysokości składki członkowskiej; 

e) udziału własnego spółki wodnej w kosztach realizacji zadania; 

f) udział samorządu gminy i województwa w kosztach realizacji zadania;  

3) zakres rzeczowy i finansowy proponowanych do realizacji robót; 

4) termin i miejsce realizacji proponowanego zakresu robót; 

5) wysokość wnioskowanej dotacji. 

2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien być podpisany przez osoby uprawnione 

do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej. 

4. Do wniosku, o którym mowa w ust.1 należy dołączyć: 

1) przedmiar lub zestawienie robót wraz z określeniem ich wartości; 

2) potwierdzony za zgodność z oryginałem odpis budżetu spółki wodnej; 

3) oświadczenie o podatku VAT, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały. 

5. W przypadku, gdy dotacja stanowi pomoc de minimis wnioskodawca winien dołączyć 

do wniosku dodatkowo: 

1) wszystkie zaświadczenia o wysokości de minimis oraz wszystkie zaświadczenia o 

pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku 

podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w dwóch poprzednich latach 

podatkowych albo oświadczenie o wysokości wyżej wymienionej pomocy, albo 

oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w wymienionym wyżej czasie; 

2) inne niezbędne informacje, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z 

dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot 

ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.). 

6. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych lub innych wad wniosku, Zarząd 

Powiatu Kępińskiego wezwie wnioskodawcę do usunięcia tych uchybień lub wad w 

terminie 14 dni. 

7. Jeśli uchybienia i wady we wniosku nie zostaną usunięte w wyżej wyznaczonym 

terminie wniosek pozostaje bez rozpatrzenia. 

§ 6. Decyzję o przyznaniu dotacji Zarząd Powiatu Kępińskiego podejmuje w drodze 

uchwały uwzględniając w szczególności: 

1) znaczenie zadań dla gospodarki wodnej; 

2) wysokość środków przeznaczonych w budżecie Powiatu Kępińskiego na dotację 

dla spółek wodnych. 

§ 7. Zarząd Powiatu Kępińskiego powiadamia pisemnie spółki wodne o udzieleniu lub nie 

udzieleniu dotacji z budżetu powiatu oraz umieszcza informację w Biuletynie Informacji 



Publicznej i wywiesza lub wykłada informację w miejscach publicznie dostępnych w 

siedzibie Starostwa Powiatowego w Kępnie. Informacja o nie przyznaniu dotacji winna 

zawierać uzasadnienie. 

§ 8. Warunkiem udzielenia przez Powiat Kępiński dotacji w celu dofinansowania 

realizowanych robót określonych w § 2, jest zawarcie pisemnej umowy ze spółką wodną, 

reprezentowaną przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu spółki. 

§ 9. 1. Rozliczenie wykonania zadania i wykorzystania dotacji z budżetu Powiatu 

Kępińskiego następuje na podstawie: 

1) protokołów odbioru; 

2) rozliczenia dotacji wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały; 

3) kosztorysu powykonawczego lub zestawienia kosztów poniesionych na realizację 

prac określonych w umowie. 

2. Rozliczenie wykonania zadania i wykorzystania dotacji z budżetu powiatu przez 

spółki wodne winno nastąpić w terminie 30 dni od jego zakończenia. 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kępińskiego. 

§ 11. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa     

Wielkopolskiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do uchwały Nr XLIII/257/2018 

Rady Powiatu Kępińskiego 

z dnia 29 maja 2018 roku 

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Kępińskiego spółkom 

wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania tej dotacji i sposobu jej rozliczania. 

Powiat Kępiński, podobnie jak cała Wielkopolska, jest jednym z regionów w Polsce 

najbardziej dotkniętych suszą. W ostatnich latach corocznie na przemian występują susze i 

powodzie. W celu przeciwdziałania następstwom takiej sytuacji jedynym rozwiązaniem jest 

regulacja stosunków wodnych za pomocą urządzeń melioracji wodnych oraz cieków 

naturalnych. Sprawnie funkcjonują one wtedy, kiedy utrzymywane są we właściwym stanie 

technicznym. Efekt ekonomiczny można uzyskać wówczas gdy oba te systemy będą 

sprawne. Regulacja stosunków wodnych gleb jest niemożliwa przy utrzymaniu sprawności 

tylko cieków naturalnych, utrzymywanych na koszt Skarbu Państwa. 

Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych należy do zainteresowanych właścicieli 

gruntów, którzy w tym celu zrzeszeni są w spółkach wodnych. Spółki te działają jako 

organizacje społeczne utrzymujące urządzenia melioracji wodnych, nie osiągając żadnych 

zysków. Na terenie powiatu kępińskiego działa 15 spółek wodnych, które prowadzą na 

swoim terenie racjonalną gospodarkę wodną i zabezpieczają nieruchomości rolne przed 

występowaniem suszy i powodzi. Potrzeby związane z utrzymaniem w sprawności, bardzo 

już wyeksploatowanych systemów melioracyjnych, z roku na rok stają się coraz pilniejsze i 

wymagają coraz większych nakładów finansowych. Rolnicy nie są w stanie sami sprostać 

kosztom właściwego utrzymania urządzeń melioracji wodnych, tym bardziej, że w ostatnich 

latach występowały na przemian klęski suszy lub powodzi, które w zdecydowany sposób 

obniżyły efektywność produkcji rolniczej. Problem suszy i niekorzystnych warunków 

wilgotnościowych dla produkcji rolnej jest zjawiskiem powtarzającym się w naszym 

regionie cyklicznie. Jeżeli nie będzie dofinansowana bieżąca konserwacja tych urządzeń, to 

w niedługim czasie nastąpi nieodwracalna dewastacja systemów melioracyjnych. Wówczas 

nie wystarczy już bieżąca konserwacja, a przywrócenie sprawności systemów 

melioracyjnych będzie możliwe tylko w przypadku wykonania bardzo drogich robót 

inwestycyjnych, na które rolników nie będzie stać finansowo. 

Uwzględniając powyższe już w 2010 roku Rada Powiatu Kępińskiego podjęła 

uchwałę regulującą zasady i sposób udzielania dotacji spółkom wodnym. Z uwagi jednak na 

wejście w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku nowej ustawy Prawo wodne, dlatego zaistniała 

konieczność jej dostosowania do obowiązujących przepisów. 

Obecnie kwestia dotacji dla spółek wodnych uregulowana jest w art. 443 ust. 2 - 4 

Prawa wodnego. Przepisy te dają możliwość udzielania przez jednostki samorządu 

terytorialnego dotacji celowych spółkom wodnym na bieżące utrzymanie wód i urządzeń 

wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji. Zasady i tryb postępowania 

w sprawie udzielenia dotacji celowej oraz sposób jej rozliczania określa się w drodze 

uchwały będącej aktem prawa miejscowego. Natomiast udzielenie dotacji na wymienione 



wyżej cele następuje w formie umowy zawartej przez spółkę wodną z Powiatem Kępińskim.  

Nadmienić również należy, iż z orzecznictwa organów nadzoru (wydanego już pod 

rządami nowej ustawy) wynika, że uchwały przewidujące możliwość udzielenia dotacji dla 

wszystkich spółek wodnych (a więc również prowadzących działalność umożliwiającą zysk 

netto) podlegają obowiązkowi zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów lub i ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa. Zgodnie bowiem z art. 12 

ust. 1 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 

publicznej – dalej : „u.p.s.p.p.” – „projekty programów pomocowych, w tym przewidujących 

udzielanie pomocy w ramach wyłączeń grupowych, oraz pomocy indywidualnej, a także 

pomocy indywidualnej na restrukturyzację, wymagają uzyskania opinii Prezesa Urzędu, a 

w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie – ministra właściwego do 

spraw rolnictwa”. Artykuł 7 ust. 3 u.p.s.p.p. brzmi: „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 u.p.s.p.p. 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”. 

Naruszenie powyżej wymienionych ustawowych zasad zgłaszania projektów uchwał byłoby 

co do zasady równoznaczne z nieważnością podjętych aktów, stąd też dokonano zgłoszenia 

niniejszego projektu do w/w podmiotów. 

       Zgodnie z Artykułem 8 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia         

18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.) rozporządzenie to 

stosuje się do dnia 31 grudnia 2020 r. Stąd należało ograniczyć obowiązywanie podjętej 

uchwały do tego czasu. 

Uwzględniając powyższe, niniejsza uchwała uwzględnia ww. zmiany i jej podjęcie 

jest zasadne i w pełni uzasadnione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sip.lex.pl/#/document/17099047?unitId=art%2812%29ust%281%29&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17099047?unitId=art%2812%29ust%281%29&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17099047?unitId=art%287%29ust%283%29&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17099047?unitId=art%287%29ust%283%28a%29%29&cm=DOCUMENT


                                                                Załącznik nr 1 

do Uchwały Nr XLIII/257/2018 

                                                            Rady Powiatu Kępińskiego 

                                                        z dnia 29 maja 2018 r. 

Zarząd Powiatu Kępińskiego 

ul. Kościuszki 5. 63-600 Kępno 

Wniosek 

o przyznanie w roku ………… dotacji z budżetu Powiatu Kępińskiego na bieżące utrzymanie 

wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji.  

1. Dane dotyczące wnioskodawcy: 

a) Nazwa Spółki 

Wodnej

 .........................................................................................................................................................  

b) Adres

 .........................................................................................................................................................  

c) Data wpisu i numer w katastrze 

wodnym

 .........................................................................................................................................................  

d) Nr rachunku 

bankowego

 .........................................................................................................................................................  

e) Osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki Wodnej: 

…………………………………………………………………………………tel.

 ..............................................................................................................................................................  

…………………………………………………………………………………tel.

 ..............................................................................................................................................................  
(dane osobowe zawarte we wniosku nie będą przetwarzane ani udostępniane osobom trzecim zgodnie z postanowieniami ustawy 
z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U .z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.). 

2. Działalność spółki wodnej: 

1) Powierzchnia gruntów zmeliorowanych objęta działalnością spółki wodne:           ……..…. 

ha 

2) Długość rowów objęta działalnością spółki wodne:                                   ……..… km 

3) Ściągalność składek członkowskich wg stanu na dzień 31 grudnia 20....... roku. 

a) wysokość składki:           …………..….. zł/ha; 

b) wskaźnik ściągalności:      ………………. %. 
 

3) Udział własny spółki wodnej w kosztach realizacji zadania:                         ….……… % 

4) Udział samorządu gminy i województwa w kosztach realizacji zadania:            ……………. % 



5) Wnioskowany udział samorządu powiatowego w kosztach realizacji zadania:      …………… % 

1. Zakres rzeczowy i finansowy proponowanych do realizacji robót: 

1) zakres rzeczowy – rozmiar: a) rowy:          …………… mb;    …………… zł;  

b) drenowania:      …………… ha;    …………… zł; 

c)budowle wodne: …………… szt;    …………… zł; 

2) zakres finansowy – wartość ogółem:                                        ….………… zł 

 

2. Termin i miejsce realizacji proponowanego zakresu robót: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

. 

5. Wysokość wnioskowanej pomocy:                                …….………….. zł 
 

 

 

 

 

 
…………………………                                                            …………………………………………………….. 

      (data)                                                    

………….……….………………………………. 

                                                                                    pieczęć i podpis 

                                                                                       osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli 

Wykaz załączników do wniosku: 

1. Przedmiar lub zestawienie robót wraz z określeniem ich wartości. 

2. Potwierdzony za zgodność z oryginałem odpis budżetu spółki wodnej. 

3. Oświadczenie o podatku VAT. 

 

 

 

                                                                Załącznik nr 2 

do Uchwały Nr XLIII/257/2018 

                                                            Rady Powiatu Kępińskiego 

                                                        z dnia 29 maja 2018 r. 

                                                      …………………………………….                                               

…………………..…………                                       (miejscowość i data) 
   (nazwa i adres spółki wodnej)                                                                                                                  



OŚWIADCZENIE O PODATKU VAT 

W związku z ubieganiem się 

…………………………………………………………...…. 
(nazwa spółki wodnej) 

o  przyznanie  dofinansowania  ze  środków  budżetu  Powiatu Kępińskiego na 

realizację 

przedsięwzięcia pn.: 

……………………………………………………….……………………… , 
(nazwa przedsięwzięcia) 

w imieniu ww. spółki oświadczam, iż realizując przedmiotowe przedsięwzięcie możemy 

odzyskać poniesiony koszt podatku VAT/ nie możemy odzyskać w żaden sposób 

poniesionego kosztu podatku VAT*. 

Faktury dotyczące realizowanego przedsięwzięcia wystawiane będą na: 

………………………………………………………………………………………………

….. 
(nazwa i adres podmiotu) 

NIP podmiotu: …………………………………………….. . 

 

 
…………………………                                                …………………………………………………… 

      (data)                                                    

………….……….……………………..………… 

                                                                                    pieczęć i podpis 

                                                                                      osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli 

 

 
    *niepotrzebne skreślić 

 



 Załącznik nr 3 

 do Uchwały Nr XLIII/257/2018 

 Rady Powiatu Kępińskiego 

 z dnia 29 maja 2018 r. 

Rozliczenie dotacji z budżetu Powiatu Kępińskiego - zestawienie kosztów poniesionych przez spółkę wodną na wykonanie 

zadania określonego w umowie. 
 

Lp. 

Dokumenty potwierdzające 

poniesione koszty (faktura, 

rachunek, lista płac, umowa, 

nota księgowa, itp.) 

Zakres prac 

Wartość całko-

wita prac  

[zł] 

Wysokość poniesionych kosztów, pokrytych z: 

dotacji z 

budżetu 

Powiatu 

Kępińskiego  

[zł] 

dotacji z 

budżetu Woj. 

Wielkop.  

[zł] 

dotacji z 

budżetu gmin 

[zł] 

środków  

własnych spółki 

[zł] 

innych źródeł 

(podać jakich) 

[zł] 

         

         

         

         

         

Razem       

 

 

 

 

 

 

Sporządził:                 ………………………..…………….……                                                                      
                               (imię i nazwisko oraz nr telefonu) 

                                                                                               …………………………………………………….                                                

                                                          

                                                        …………………………………………………… 

                                                        Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania spółki) 

………………………………………….. 
(data) 

 


