
Uchwała nr 3156/2021 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 21 stycznia 2021 r. 
 
 

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego 
spółkom wodnym na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych  

oraz finansowanie lub dofinansowanie inwestycji 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2020, poz. 
1668 ze zm.) oraz § 3 uchwały Nr XVIII/311/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 lutego 2020 r. 
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego spółkom wodnym, trybu 
postępowania w sprawie udzielania tej dotacji i sposobu jej rozliczania (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 1973) 
i uchwały Nr XXV/471/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały 
budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 2021 rok, uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

1. Ogłasza się nabór wniosków o przyznanie dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego na bieżące 
utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz finansowanie lub dofinansowanie inwestycji w 2021 roku dla spółek 
wodnych z terenu województwa wielkopolskiego. 

2. Zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego spółkom wodnym, trybu 
postępowania w sprawie udzielania tej dotacji i sposobu jej rozliczania zawarte są w uchwale Nr XVIII/311/20 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 lutego 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. poz. 1973). 

3. Spółka wodna może złożyć tylko jeden wniosek. 

4. Zadania zgłoszone we wniosku mogą być wykonywane przez spółkę w terminie od 1 stycznia 2021 r. do 
31 października 2021 r. 

5. W terminie od 1 stycznia 2021 r. do dnia ogłoszenia wyników naboru wniosków spółka ponosi koszty 
pochodzące wyłącznie ze środków własnych lub z innych źródeł, nie stanowiących dotacji z budżetu województwa 
wielkopolskiego. Nie dopuszcza się finansowania lub dofinansowania ze środków dotacji kosztów, które zostały 
poniesione przed ogłoszeniem wyników  naboru wniosków przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. 

6. W terminie od dnia ogłoszenia wyników naboru wniosków do 15 listopada 2021 r. spółka wodna może 
wykorzystywać środki z otrzymanej dotacji z województwa wielkopolskiego na zadania zawarte we wniosku. 
Dokumenty finansowe na wydatkowane z dotacji prace winny być wystawione nie wcześniej, niż w dacie przyznania 
prawa do ich finansowania lub dofinansowania. 

§ 2. 

1. Wzór formularza wniosku o przyznanie dotacji, oświadczenia o podatku VAT, protokołu odbioru robót oraz 
rozliczenia dotacji można pobrać ze strony internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 
w Poznaniu (ścieżka dostępu: www.umww.pl → urząd → departamenty → departament rolnictwa i rozwoju wsi → 
dotacje dla spółek wodnych). 

2. Wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji należy przedłożyć załączniki od 1 do 9, zgodnie z uchwałą  
Nr XVIII/311/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zasad udzielania 
dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie 
udzielania tej dotacji i sposobu jej rozliczania. 

§ 3. 

Wnioski wraz z załącznikami należy składać do dnia 30 kwietnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi, al. Niepodległości 34, 61-714 
Poznań. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia wniosku lub data stempla pocztowego. 

 

 

 

 

 

 



§ 4. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



UZASADNIENIE  
do Uchwały nr 3156/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 21 stycznia 2021 r. 
 
 
 

Zgodnie z art. 443 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.) 
spółki wodne mogą korzystać z pomocy finansowej z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na bieżące 
utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji. 
Dotacja skierowana jest do spółek wodnych z terenu województwa wielkopolskiego, które działają jako 
podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i nieprowadzące działalności w celu osiągnięcia zysku. 
Zrzeszają głównie użytkowników gruntów rolnych, którzy realizują zadania związane z utrzymaniem urządzeń 
melioracji wodnych (tj. rowy melioracyjne, sieci drenarskie). 

Na terenie województwa wielkopolskiego działa ponad 300 spółek wodnych. Dofinansowanie ich 
działalności pozwoli spółkom na przeprowadzenie niezbędnych prac polegających na regularnej konserwacji 
i modernizacji wód, urządzeń wodnych i melioracyjnych, które są podstawową metodą zapobiegania lub 
ograniczenia zjawisk suszy i nadmiernych opadów, które cyklicznie pojawiają się w naszym regionie. 
W budżecie województwa na 2021 r. zabezpieczono kwotę w wysokości 2 000 000 zł na dotacje celowe dla 
spółek wodnych. 

Na mocy § 3 uchwały Nr XVIII/311/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 lutego 2020 r. 
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego spółkom wodnym, trybu 
postępowania w sprawie udzielania tej dotacji i sposobu jej rozliczania (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r. Nr 1973), 
Zarząd Województwa Wielkopolskiego podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości uzyskania 
dotacji, poprzez umieszczenie Uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Wielkopolskiego i jej 
wywieszenie lub wyłożenie w miejscach publicznie dostępnych w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

Krzysztof Grabowski 

Wicemarszałek 

 

 

 


