
UCHWAŁA NR  42.VI.2019 

Zarządu Powiatu Kępińskiego 

z dnia 7 maja roku 

w sprawie udzielenia w 2019 roku spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Powiatu 

Kępińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji robót ze składek członkowskich 

na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych. 

Na podstawie art.32 ust.1 i 2 pkt.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 511) i § 6 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.(Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r., poz.4600), Zarząd Powiatu Kępińskiego 

uchwala co następuje: 

§ 1 

1. Udziela się dotacji spółkom wodnym na dofinansowanie bieżącego utrzymania urządzeń 

melioracji wodnych. 
 

2. Wykaz spółek wodnych oraz wysokość dotacji dla poszczególnych spółek określa załącznik do 

niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i 

Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Kępnie. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Członkowie Zarządu: 

1. Przewodniczący Zarządu Powiatu  -  Robert Kieruzal /-/ 

2. Członek Zarządu Powiatu  -  Alicja Śniegocka  /-/                                  

3. Członek Zarządu Powiatu  -  Krystyna Możdżanowska                

4. Członek Zarządu Powiatu  -  Marek Potarzycki   /-/ 

5. Członek Zarządu Powiatu  -  Renata Ciemny   /-/ 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do Uchwały Nr 42.VI.2019 

Zarządu Powiatu Kępińskiego 

z dnia 7 maja roku 

 

w sprawie udzielenia w 2019 roku spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Powiatu 

Kępińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji robót ze składek członkowskich 

na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych. 

Przedmiotowa uchwała jest następstwem podjęcia przez Radę Powiatu Kępińskiego 

Uchwały Nr XLIII/257/2018 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, która została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 czerwca 2018 r., poz.4600. Na podstawie § 6 wyżej 

wymienionej uchwały, Zarząd Powiatu Kępińskiego w drodze uchwały udziela spółkom wodnym 

dotacji, uwzględniając znaczenie zadań dla gospodarki wodnej oraz wysokość środków 

przeznaczonych w budżecie powiatu na ten cel (w 2019 roku zabezpieczono w dziale 010, 

rozdziale 01009, § 2830, środki finansowe w wysokości 35.000 złotych).  

Ponieważ wnioski o dofinansowanie kosztów bieżącej konserwacji urządzeń melioracji 

wodnych złożyło sześć spółek wodnych z terenu naszego powiatu na ogólną kwotę 35.000 

złotych i spełniają one kryteria określone w uchwale Nr XLIII/257/2018, dlatego podjęcie 

uchwały przyznającej im 100% wysokość wnioskowanej pomocy jest zasadne.    

Szczegółowy wykaz spółek wodnych oraz wysokość dotacji z budżetu Powiatu Kępińskiego w 

2019 roku stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

 

 

         STAROSTA KĘPIŃSKI 

         /-/ ROBERT KIERUZAL 


