
UCHWAŁA NR XLI/970/18
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 29 stycznia 2018 r.

w sprawie: zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego spółkom wodnym, 
trybu postępowania w sprawie udzielania tej dotacji i sposobu jej rozliczania

Na podstawie art. 443 ust 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U z 2017 r. poz. 1566)

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

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 wód i urządzeń wodnych – rozumie się przez to eksploatację, konserwację oraz remont 
w celu zachowania funkcji wód i urządzeń, polegające na wykaszaniu i wygrabianiu porostów ze skarp i dna, 
karczowaniu lub wycinaniu drzew i krzewów ze skarp i dna, odmulaniu dna 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,

4. inwestycjach – rozumie się przez to odbudowę i przebudowę przepustów i innych urządzeń związanych z 
urządzeniami wodnymi lub wodami objętymi działalnością spółki wodnej,

a także odmulaniu dna przy maksymalnym zamuleniu powyżej 40 cm.

§ 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 wód i urządzeń wodnych oraz  na finansowanie lub dofinansowanie 
inwestycji w wysokości 40% wartości wykonywanych robót, zdefiniowanych w § 1.

2. W przypadku mniejszej ilości środków w budżecie Województwa Wielkopolskiego, zarezerwowanych na 
ten cen, niż suma środków wnioskowanych przez spółki wodne spełniające kryteria określone w przedmiotowej 
uchwale, wysokość przyznanej dotacji zostanie umniejszona proporcjonalnie do posiadanych w budżecie 
Województwa Wielkopolskiego środków przeznaczonych na ten cel i wysokości wnioskowanych środków i 
zaokrąglona do pełnych złotych polskich.

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

1) minimalna składka z hektara – minimum 26,00 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. 3 pkt. 2).

Strona 1



4) Preferowane będą wnioski spółek wodnych zawierające deklarację o tym, że z budżetów odpowiednio: 
gminy, gmin, powiatu, powiatów – zostanie udzielone dofinansowanie w formie dotacji, 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 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 pkt 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;

6) termin i miejsce realizacji proponowanego zakresu robót;

7) wysokość wnioskowanej dotacji;

8) opinię Organu prowadzącego ewidencję melioracji wodnych 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. 3 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. 3 pkt 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.
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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.

§ 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.

§ 9. 

Rozliczenie wykonania zadania i wykorzystania dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego następuje na 
podstawie:

1) protokołów odbioru, sporządzonych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,

2) kosztorysu powykonawczego lub zestawienia kosztów poniesionych na realizację prac określonych w 
umowie,

3) rozliczenia, sporządzonego stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,

§ 11. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 12. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego.
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Załącznik nr 1 
do uchwały Nr  XLI/970/18 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 29 stycznia 2018 roku 

 
WNIOSEK 

o przyznanie w roku .............. dotacji z budżetu województwa wielkopolskiego 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) Osoba uprawniona 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 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)  
 

2. Działalność spółki wodnej: 

a) Powierzchnia gruntów zmeliorowanych objęta działalnością spółki wodnej .............ha 

b) Długość rowów objęta działalnością spółki wodnej                                .............km 

c) Ściągalność składek członkowskich w roku poprzedzającym ubieganie się o dotację,  
tj.  według stanu na dzień 31 grudnia 20.…. roku  

- wskaźnik ściągalności ............ % 

d) Wysokość średniej składki z hektara w roku ubiegania się o dotację, tj. 20….… r.,  

- ……..…zł/ha. 

e) Wnioskowany udział samorządu województwa w kosztach realizacji zadania    …......% 

f) Deklarowany udział samorządów odpowiednio: gminy, gmin, powiatu, powiatów …......% 

 

3. Zakres rzeczowy i finansowy planowanych do realizacji robót: 

a) zakres rzeczowy – rozmiar:  - rowy             ………... mb ……………..  zł. 

                                               - drenowanie   ............... ha  ……………. zł. 

         - zastawki        ………... szt. …………..…. zł. 

b) zakres finansowy – wartość ogółem       ….................................... zł. 

 
4. Termin i miejsce realizacji planowanego zakresu robót: 

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

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

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

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

..................................     ................................................. 
         (data)       pieczęć i podpis  

osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli 
 

 
Opinia Organu prowadzącego ewidencję melioracji wodnych 
 ....................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................  

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

                                 pieczęć i podpis 
                                                                                          przedstawiciela Organu 
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Wykaz załączników do wniosku: 
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 wymaganych w celu uzyskania dotacji kryteriów, 

określonych 
5)  oświadczenie  o podatku VAT 
6) w celu potwierdzenia deklaracji, 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 - dokumenty potwierdzające deklarację. 
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Załącznik nr 2 
do uchwały Nr  XLI/970/18 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 29 stycznia 2018 roku 

 

 

 

……………………………….        ...……………… 

Nazwa i adres spółki wodnej       miejsce i data 

 

 

OŚWIADCZENIE O PODATKU VAT 

 

W związku z ubieganiem się  …………….………………………………………………………...…………..  

……………………………………….…………………(nazwa) o przyznanie dofinansowania ze środków  

………………………………………….………………………………………. na realizację przedsięwzięcia  

pn.:…………………………………..……..……………………………………………………………. (nazwa  

przedsięwzięcia), w imieniu……………………… ……………………………………………………………..  

(nazwa) oświadczam, iż realizując ww. przedsięwzięcie …………………………………………..…………  

…………….……………. (nazwa) może odzyskać poniesiony koszt podatku VAT / nie może odzyskać 

w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT*.  

 

Faktury dotyczące realizowanego przedsięwzięcia wystawiane będą na:  

…………………………………………………………………….……………………………………… (nazwa)  

NIP: .............................................................  

 

 

 

....………………………………………….  

(podpis i pieczątka osoby uprawnionej)  

 

 

*niepotrzebne skreślić  
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Załącznik nr 3 
do uchwały Nr  XLI/970/18 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 29 stycznia 2018 roku 

 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU ROBÓT 
 

wykonanych przez /nazwa spółki/………………………………………………w  .......................................................... 
 

sporządzony w dniu ..................................._____roku 
Przedmiotem odbioru jest: 

- wykonanie robót konserwacyjnych urządzeń melioracji wodnych szczegółowych* 

- budowa remont zastawek na systemach melioracji szczegółowych*.  
Roboty wykonano w czasie od dnia   ................  do dnia   ........................  _____r.. 
w miejscowościach:................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
Komisja w składzie: 

1. .......................................................................................................................... 

2. ........................................................................................................................... 

3.  ......................................................................................................................... 

4. …………………………………………………………………....................... 

Przy udziale przedstawicieli: 

1. .................................................................................................................. 

2. .................................................................................................................. 

3. .................................................................................................................. 

przeprowadziła odbiór częściowy/końcowy* w/w robót. 

Komisja, po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami stanowiącymi podstawę odbioru robót, przeprowadziła     
kontrolę w terenie dokonując wyrywkowego obmiaru wykonanych robót uważa odbiór za dokonany i stwierdza, że    
wykonany zakres robót jest zgodny* nie jest zgodny* z zawartą umową, jakościowo odpowiada * nie odpowiada wymo-
gom technicznym.  
Szczegółowe dane zawarto w kosztorysie powykonawczym stanowiącym załącznik do niniejszego protokółu. 
Uwagi dotyczące wadliwie wykonanych robót: ....................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................... 
Wymienione usterki należy usunąć do dnia * ...........…….r. Kontrolę sprawdzającą usunięcie usterek przeprowadzi: 
.................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
 
Komisja przyjmuje wykonanie następujących robót: 
 rowy         .........(jednostka)...........................................................(wartość) ............................ zł. 
drenowanie.........(jednostka)...........................................................(wartość) ............................ zł. 
zastawki    …… (jednostka)………………………………………(wartość) ………………… zł 
na ogólną kwotę:         ........................... zł  

Słownie zł:  ................................................................................................................ 
w tym: - dotacja z budżetu województwa wielkopolskiego ....................................... zł…...…..% 
            - dotacja samorządu gminy lub/i powiatu   ……………………….  zł………..% 
            - środki własne Dotowanego   ……………………….  zł………..% 
            - środki z innych źródeł    ……………………….  zł………..% 
Uwagi Komisji: ……………...……………………………………………………………………………………………...... 
.………….…………………………………………………………………………………………………………………….. 
Podpisy członków komisji:     Podpis przedstawicieli: 
 

1. ...............................     1.  ....................................... 
 
2. ...............................    2.  ....................................... 

 
3. ...............................     3.  ....................................... 

 
4. ............................... 

 
  
 * niepotrzebne skreślić                                    - spółką która odzyskuje podatek VAT wykazuje wartość kosztów netto 
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Załącznik nr 4 
do uchwały Nr XLI/970/18 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 29 stycznia 2018 roku 

 
 

Rozliczenie dotacji z budżetu województwa wielkopolskiego –  zestawienie kosztów poniesionych przez spółkę wodna na wykonanie 

zadania określonego w umowie. 

LP 

dokument potwierdzający ponie-
sione koszty  

(faktura, rachunek, lista płac, 
umowa, nota księgowa, itp.) 

Zakres prac 
Wartość całko-

wita prac 
[zł] 

Wysokość poniesionych kosztów, pokrytych z: 

dotacja budżetu 
woj. wlkp. [zł] 

Dotacja budżetu 
gmin lub  
powiatów 

 [zł] 

środków wła-
snych spółki  

[zł] 

innych źródeł 
(podać jakich) 

[zł] 

   
  

   

   
  

   

   
  

   

        

        

        

  

Łącznie 

     

 
        
 
 

 
 
Sporządził:  ……………………… 
 
 
Data   …….……………….. 

 
Podpis osoby upoważnionej 
do reprezentowania spółki 

 
 

…………………………… 
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UZASADNIENIE

w sprawie: zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego spółkom wodnym, trybu
postępowania w sprawie udzielania tej dotacji i sposobu jej rozliczania

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 około 70 % użytków. 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 wód, urządzeń wodnych i melioracyjnych. Urządzenia te stanowią zespół naczyń połączonych, w
związku z czym efekt ekonomiczny można uzyskać tylko wtedy gdy wszystkie systemy będą sprawne.
Regulacja stosunków wodnych gleb jest niemożliwa przy zachowaniu sprawności tylko cieków. Urządzenia
melioracji wodnych, (tj. rowy melioracyjne, sieci drenarskie) utrzymywane są przez właścicieli gruntów lub
funkcjonujące na danym obszarze spółki wodne. Na terenie województwa wielkopolskiego prowadzi
działalność ponad 300 spółek wodnych. W przypadku braku dofinansowania działalności spółek, w wielu
przypadkach nie będą one posiadały wystarczających funduszy na przeprowadzenie niezbędnych prac co
doprowadzi do znacznego pogorszenia stanu technicznego urządzeń, a w konsekwencji utratę zdolności
produkcyjnej gleb. Wymagania niezbędne do uzyskania dotacji z budżetu województwa wielkopolskiego,
począwszy od 2009 r., przyczyniły do wzrostu i utrzymania na wysokim poziomie wysokości oraz wskaźnika
ściągalności składek członkowskich w spółkach wodnych.

Strona 1




