
UCHWAŁA Nr XXXI/615/13
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

z dnia 25 lutego 2013 roku
w sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego 

spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań.

Na podstawie art. 164 ust. 5c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j.: Dz. U. z 2012 r., poz. 
145, zmiany: Dz. U. z 2010 r. nr 44 poz. 253, Dz. U. z 2012 r. poz. 951, Dz. U z 2012 poz. 1513, Dz. U 
z 2013 poz. 21, Dz. U. z 2013 poz. 165) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala co następuje:

§ 1

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1. spółkach wodnych – rozumie się przez to spółki wodne, o których mowa w przepisach ustawy  
z  dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j.: Dz. U. z 2012 r., poz. 145, zmiany: Dz. U. z 2010 r. nr 44 
poz, 253, Dz. U. z 2012 r. poz. 951, Dz. U z 2012 poz. 1513, Dz. U z 2013 poz. 21, Dz. U. z 2013 
poz. 165).

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 wodnych – rozumie się przez to eksploatację, konserwację oraz 
remont w celu zachowania funkcji urządzeń, polegające na wykaszaniu i wygrabianiu porostów ze 
skarp i dna rowów, karczowaniu lub wycinaniu drzew i krzewów ze skarp i dna rowów, odmulaniu 
dna  rowów przy  maksymalnym zamuleniu  40  cm,  czyszczeniu  i  naprawie  budowli  na  rowach, 
naprawie skarp rowów, a także usuwaniu tzw. „awarii drenarskich” polegającym na: czyszczeniu, 
naprawie lub wymianie budowli drenarskich, czyszczeniu lub przekładaniu rurociągów drenarskich 
oraz naprawie innych budowli systemów melioracji wodnych szczegółowych,

4. remoncie i budowie nowych zastawek na systemach melioracji wodnych szczegółowych – rozumie 
się przez to remont oraz budowanie nowych zastawek na systemach melioracji wodnych, celem 
prowadzenia nawodnień oraz spowolnienia odpływu wód powierzchniowych w systemach urządzeń 
melioracji szczegółowych.

§ 2

1. Spółki wodne mogą otrzymać coroczną dotację w wysokości określonej w budżecie Województwa 
Wielkopolskiego (dz. 010, rozdz. 01009, § 2830) z przeznaczeniem na realizację robót ze składek 
członkowskich na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych oraz remont i budowę nowych 
zastawek  na  systemach  melioracji  wodnych  szczegółowych  –  w  wysokości  do  40%  wartości 
wykonywanych robót.

2. Warunki jakie musi spełnić spółka wodna aby otrzymać dotację, o której mowa w ust. 1:

1) minimalna składka z  hektara  uchwalona na rok  2013 – minimum 22,00 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 ust. 3.

3. W  przypadku  spółek  wodnych  utworzonych  w  roku  ubiegania  się  o  dotację  –  spółki  te  są 
w pierwszym roku funkcjonowania zwolnione z kryterium wymienionym w ust. 2  pkt. 2).

4. Preferowane  będą  wnioski  spółek  wodnych  zawierające  deklarację  o  tym,  że  z  budżetów 
odpowiednio:  gminy,  gmin,  powiatu,  powiatów  –  zostanie  udzielona  dotacja,  albo  dotacje, 
w wysokości pokrywającej co najmniej 30% kosztów realizacji zadania objętego wnioskiem.

§ 3

Zarząd  Województwa  Wielkopolskiego  podaje  do  publicznej  wiadomości,  poprzez  umieszczenie 
informacji  o możliwości uzyskania dotacji, o których mowa w § 2, w Biuletynie Informacji Publicznej 
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Województwa  Wielkopolskiego  i  wywieszenie  lub  wyłożenie  informacji  w  miejscach  publicznie 
dostępnych w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

§ 4

Spółki  wodne  mogą  ubiegać  się  o  przyznanie  dotacji  na  rok  budżetowy  na  dofinansowanie  robót 
określonych  w  §  2  ust.  1  i  składać  wnioski  do  Departamentu  Rolnictwa  i Rozwoju  Wsi  Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w terminie do 30 kwietnia danego roku 
budżetowego. 

§ 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 osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej;

2) powierzchnię gruntów zmeliorowanych i długość rowów objętych działalnością spółki wodnej;

3) za  wyjątkiem spółek  wodnych określonych  w § 2  ust.  3,  wartość  procentową  ściągniętych 
składek, obliczoną w odniesieniu do budżetu spółki wodnej, według stanu na dzień 31 grudnia 
w roku poprzedzającym rok ubiegania się o dotację;

4) aktualną wysokość składki członkowskiej z hektara;

5) zakres rzeczowy i  finansowy proponowanych do realizacji  robót  na urządzeniach melioracji 
wodnych szczegółowych;

6) termin i miejsce realizacji proponowanego zakresu robót;

7) wartość proponowanego do realizacji zakresu robót;

8) wysokość wnioskowanej dotacji;

9) opinię Wielkopolskiego Zarządu Melioracji  i  Urządzeń Wodnych w Poznaniu potwierdzającą 
zasadność wykonania zgłoszonych we wniosku robót.

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

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

2) potwierdzony za zgodność z oryginałem odpis budżetu spółki wodnej,
3) dokument stanowiący o posiadanych uprawnieniach do reprezentacji spółki,
4) dokumenty  potwierdzające  spełnienie  kryteriów,  wymaganych  w  celu  uzyskania  dotacji, 

określonych w § 2 ust. 2 niniejszej uchwały.
5) oświadczenie  o podatku VAT, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W  celu  potwierdzenia  deklaracji,  o  której  mowa  w  §  2  ust.  4,  do  wniosku  należy  dołączyć 
dokumenty potwierdzające deklarację.

4. Wniosek,  o  którym  mowa  w  ust.  1  powinien  być  podpisany  przez  osobę  (osoby)  uprawnioną 
do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej.

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

§ 6

Decyzję  o  przyznaniu  dotacji  Zarząd  Województwa  Wielkopolskiego  podejmuje  w  drodze  uchwały 
uwzględniając:
1) znaczenie zadań dla gospodarki wodnej,

2) wysokość środków przeznaczonych w budżecie województwa wielkopolskiego na dotację dla 
spółek wodnych.
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§ 7

Zarząd  Województwa  Wielkopolskiego  powiadamia  pisemnie  spółki  wodne  o  udzieleniu  lub  nie 
udzieleniu dotacji  z budżetu Województwa Wielkopolskiego oraz umieszcza informację w Biuletynie 
Informacji Publicznych Województwa Wielkopolskiego i wywiesza lub wykłada informację  w miejscach 
publicznie  dostępnych  w  siedzibie  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa  Wielkopolskiego 
Departamentu  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  w  Poznaniu.  Informacja  o  nie  przyznaniu  dotacji  winna 
zawierać uzasadnienie.

§ 8

1. Warunkiem  udzielenia  przez  Województwo  Wielkopolskie  dotacji   w   celu  dofinansowania 
realizowanych  robót  określonych  w  §  2 ust 1 jest  zawarcie  pisemnej  umowy  ze spółką wodną, 
reprezentowaną  przez  osobę  uprawnioną  do składania oświadczeń woli w imieniu spółki.

2. Umowa powinna określać w szczególności:
1) szczegółowy  opis  zadania,  cel  na  jaki  dotacja  została  przyznana  oraz  termin  wykonania 

zadania,
2) wysokość dotacji i tryb płatności,

3) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego,

4) tryb kontroli wykonywania zadania,

5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji, z zastrzeżeniem § 10;

6) terminy  zwrotu  niewykorzystanej  części  dotacji  oraz  dotacji  wykorzystanej  niezgodnie 
z przeznaczeniem, pobranej w nadmiernej wysokości lub nienależnie, nie dłuższe niż określone 
we właściwych  przepisach normujących finanse publiczne.

§ 9

1. Zarząd  Województwa  Wielkopolskiego  może  upoważnić  osoby  do  prowadzenia  nadzoru  nad 
realizacją  niniejszej uchwały.

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji umowy, Zarząd Województwa w terminie 
14 dni od zakończenia kontroli informuje kontrolowanego na piśmie o stwierdzonych uchybieniach 
oraz przekazuje wnioski i zalecenia zmierzające do ich usunięcia.

3. Kontrolowana spółka wodna w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceń, o których 
mowa  w  ust  2,  zawiadamia  Zarząd  Województwa  Wielkopolskiego  o  ich  wykonaniu  lub 
o przyczynach ich niewykonania.

§ 10

Rozliczenie  wykonania  zadania  i  wykorzystania  dotacji  z  budżetu  Województwa  Wielkopolskiego 
następuje na podstawie:
1) protokółów odbioru, sporządzonych wg wzoru ustalonego w załączniku do umowy,
2) kosztorysu  powykonawczego  lub  zestawienia  kosztów  poniesionych  na  realizację  prac 

określonych w umowie,
3) rozliczenia, sporządzonego wg wzoru ustalonego w załączniku do umowy.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 12

Traci  moc uchwała Nr XIX/324/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 lutego 2012 r. 
w sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego spółkom 
wodnym,  sposobu  jej  rozliczania  oraz  sposobu  kontroli  wykonania  zadań  (Dz.  Urz.  Woj.  Wielk.  
z 2012 r., poz. 1290, zmiana: Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2012 r. poz. 2246).
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§ 13

Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  opublikowania  w  Dzienniku  Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego.
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Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXI/615/13

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 25 lutego 2013 roku

w sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego 
spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań.

W  województwie  wielkopolskim  występują  niezbyt  korzystne,  z  punktu  widzenia  rolnictwa, 

uwarunkowania  klimatyczne,  hydrologiczne i  glebowe.  Problem suszy  i  nadmiernych  opadów jest 

zjawiskiem  powtarzającym się  w  naszym  regionie  cyklicznie. Zabiegów  melioracyjnych  wymaga  

1 228 682 ha użytków (69,8 %). 

Podstawową  metodą  zapobiegania  lub  ograniczenia  powyższych  zjawisk  jest  racjonalne 

retencjonowanie  wody  w  okresach  suchych  i  odprowadzenie  jej  nadmiaru  w okresach  mokrych. 

Możliwe  jest  to  dzięki  regularnej  konserwacji  i  modernizacji  urządzeń  melioracji  podstawowych 

i szczegółowych.  Urządzenia  te  stanowią  zespół  naczyń  połączonych,  w  związku  z  czym  efekt 

ekonomiczny  można uzyskać  tylko  wtedy  gdy  oba  systemy będą  sprawne.  Regulacja  stosunków 

wodnych gleb jest niemożliwa przy zachowaniu sprawności tylko urządzeń melioracji podstawowych 

utrzymywanych na koszt Skarbu Państwa. Urządzenia melioracji wodnych szczegółowych, (tj. rowy 

melioracyjne, sieci drenarskie)  utrzymywane są przez właścicieli gruntów lub funkcjonujące na danym 

obszarze spółki  wodne. Na terenie województwa wielkopolskiego działają 332 spółki  wodne, które 

swym zasięgiem obejmują 793 409 ha zmeliorowanych gruntów. 

W  przypadku  braku  możliwości  dofinansowania  ich  działalności,  w  wielu  przypadkach  nie  będą 

posiadały wystarczających funduszy na przeprowadzenie niezbędnych prac, co z kolei doprowadzi do 

znacznego  pogorszenia  stanu  urządzeń  i  parametrów  gleb,  niejednokrotnie  uniemożliwiającego 

dalszą ich uprawę. Jednocześnie, wymagania niezbędne do uzyskania dotacji,  udzielanej spółkom 

wodnym  od  roku  2009,  przyczyniają  się  także  do  podwyższenia  wysokości  oraz  wskaźnika 

ściągalności składek członkowskich w spółkach wodnych.
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