
Uchwała Nr 6140/2023 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 26 stycznia 2023 r. 

 

 

 

w sprawie:  ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dotacji celowej z budżetu 

Województwa Wielkopolskiego spółkom wodnym na bieżące utrzymanie wód  

i urządzeń wodnych w 2023 r.  

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  

(t.j. Dz.U. z 2022, poz. 2094), § 3 uchwały Nr XLVIII/961/22 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2022 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 2022 r. poz. 9936) i uchwały  

Nr XLVIII/949/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie 

uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023 r.  

poz. 54), uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Ogłasza się nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego  

na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych w 2023 roku dla spółek wodnych z terenu 

województwa wielkopolskiego na łączną kwotę 2 500 000 zł. 

 

§ 2 

Treść ogłoszenia o naborze wniosków, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały, zamieszczona 

zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.  

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie  

do Uchwały Nr 6140/2023 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 26 stycznia 2023 r. 

 

 

w sprawie:  ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dotacji celowej z budżetu 

Województwa Wielkopolskiego spółkom wodnym na bieżące utrzymanie wód  

i urządzeń wodnych w 2023 r.  

 

 

Podjęcie niniejszej uchwały stanowi realizację uchwały Nr XLVIII/961/22 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2022 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 2022 r. poz. 9936). 

 

W 2023 r. środki finansowe Samorządu Województwa Wielkopolskiego na dotację celową dla spółek 

wodnych zostaną przeznaczone na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód  

i urządzeń melioracji wodnych, tj. rowów melioracyjnych i sieci drenarskich. 

 

Dofinansowanie działalności spółek wodnych pozwoli im na przeprowadzenie niezbędnych prac 

polegających na regularnej konserwacji i modernizacji wód, urządzeń wodnych i melioracyjnych, 

które są podstawową metodą zapobiegania lub ograniczania zjawisk suszy i nadmiernych opadów, 

cyklicznie pojawiających się w naszym regionie. 

 

Środki finansowe przeznaczone na dotacje celowe dla spółek wodnych w wysokości 2 500 000 zł są 

zabezpieczone w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2023, w dziale 010, rozdziale 

01009, §2830. 

 

Mając na względzie powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik do Uchwały Nr 6140/2023 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 26 stycznia 2023 r.  

 

 

 

Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie dotacji celowej z budżetu Województwa 

Wielkopolskiego spółkom wodnym na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych w 2023 r. 

 

 

1. 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 XLVIII/961/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 

2022 r. (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2022 r. poz. 9936). 

2. Spółka wodna może złożyć tylko jeden wniosek w danym roku budżetowym. 

3. Wzór formularza wniosku o przyznanie dotacji oraz oświadczenia o podatku VAT można 

pobrać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (ścieżka dostępu: 

www.umww.pl → Urząd → Departamenty → Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi → 

Dotacje dla spółek wodnych). 

4. Wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji należy przedłożyć załączniki, zgodnie uchwałą  

Nr XLVIII/961/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2022 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 2022 r. poz. 9936). 

5. Do wniosku o przyznanie dotacji należy dołączyć: 

 

1) Potwierdzenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, że wszystkie 

urządzenia melioracji wodnych wskazane we wniosku znajdują się w ewidencji urządzeń 

melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów, 

2) Statut spółki wodnej wraz z zatwierdzającą go decyzją właściwego starosty, 

3) Przedmiar robót lub zestawienie robót wraz z określeniem ich wartości sporządzone  

w oparciu o dostępne katalogi norm kosztorysowych wraz z dokumentacją fotograficzną 

obiektów zgłoszonych do dofinansowania, 

4) Dokument potwierdzający wymagalną ściągalność składek członkowskich w roku 

poprzedzającym ubieganie się o dotację,  

5) Dokument potwierdzający wysokość średniej składki członkowskiej z hektara w roku 

ubiegania się o dotację, 

6) Dokument stanowiący o posiadanych uprawnieniach do reprezentacji spółki wodnej  

i składania oświadczeń woli w jej imieniu, 

7) Uchwałę zatwierdzającą budżet spółki wodnej na bieżący rok wraz ze wskazaniem jego 

wysokości, 

8) Oświadczenie o podatku VAT, 

9) Zaświadczenie z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie potwierdzające,  

że wnioskodawca figuruje w Systemie Informacyjnym Gospodarowania Wodami (SIGW), 

10) Deklarację dotyczącą udzielenia dofinansowania w formie dotacji z budżetów gmin lub 

powiatów w wysokości pokrywającej co najmniej 30% kosztów realizacji zadania objętego 

wnioskiem.  

 



6. Dołączone do wniosku kopie dokumentów muszą zostać potwierdzone „za zgodność  

z oryginałem” przez osoby uprawnione do reprezentacji spółki wodnej i składania oświadczeń 

woli w jej imieniu oraz opatrzone datą. 

7. Wnioski wraz z załącznikami należy składać do dnia 30 kwietnia 2023 r. w Punkcie 

Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu lub 

przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, 

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań. O zachowaniu 

terminu decyduje data wpływu wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu (nie decyduje data stempla pocztowego).  

 

 

 


