
UCHWAŁA NR . QQ&.;. 4
ZARZĄDU POWIATU KOLSKIEGO 

z dnia ....43..JT'.Q^.Oł......... 2-4

w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Kolskiego spółkom wodnym z 
przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych czyli eksploatację, 
konserwację oraz remonty w celu zachowania funkcji wód i urządzeń.

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o 
samorządzie powiatowym (Dz. U z 2020 r. poz. 920) oraz § 4 ust. 1 Uchwały Nr 
XLV/303/2018 Rady Powiatu Kolskiego z 27 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielenia 
dotacji celowej spółkom wodnym z budżetu Powiatu Kolskiego, trybu postępowania w 
sprawie udzielenie tych dotacji i sposobu ich rozliczania Zarząd Powiatu Kolskiego uchwala 
co następuje:

§1

Udziela się dotacji spółkom wodnym na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych. Wykaz 
spółek wodnych oraz wysokość dotacji dla poszczególnych spółek wodnych określa załącznik 
nr 1 do uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Nieruchomości i Ochrony 
Środowiska.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Kolskiego:

1. Starosta- Robert Kropidłowski

2. Wicestarosta- Sylwester Chęciński

3. Członek Zarządu- Waldemar Banasiak

4. Członek Zarządu- Zbigniew Szarecki

5. Członek Zarządu- Henryk Tomczak



UZASADNIENIE
do Uchwały Nr

Zarządu Powiatu Kolskiego 
z dnia

w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Kolskiego spółkom wodnym z 
przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych czyli eksploatację, 
konserwację oraz remonty w celu zachowania funkcji wód i urządzeń.

Przedmiotową uchwałę Zarząd Powiatu podjął na podstawie i w wykonaniu uchwały 
Rady Powiatu Kolskiego Nr XLV/303/2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zasad 
udzielenia dotacji celowej spółkom wodnym z budżetu Powiatu Kolskiego, trybu 
postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania. Stosownie bowiem do § 
4 ust. 1 powołanej uchwały Rady Powiatu, Zarząd Powiatu Kolskiego podejmuje w drodze 
uchwały decyzję o przyznaniu dotacji, uwzględniając znaczenie zadań dla gospodarki wodnej, 
wysokość środków w budżecie powiatu, długość rowów objętych działalnością spółki (km), 
wielkość powierzchni drenowanych objętych działalnością spółki (w ha).

Na powyższy cel w budżecie powiatu kolskiego na 2021 rok zabezpieczono środki 
finansowe w wysokości 20 200,00 złotych (dział 010, rozdział 1008, § 2830).
Zgodnie z wyżej wymienioną uchwałą Rady Powiatu Kolskiego, do 7 maja danego roku 
budżetowego wnioski o dofinansowanie kosztów bieżącej konserwacji urządzeń melioracji 
szczegółowych złożyło 5 spółek wodnych, które spełniają kryteria określone w tej uchwale, tj. 
Gminna Spółka Wodna w Grzegorzewie, Kole, Olszówce, Kościelcu i Osieku Małym. 
Łączna wysokość wnioskowanych dotacji wynosi 20.200 zł, co stanowi 100% zaplanowanych 
na ten cel w budżecie Powiatu Kolskiego na 2021 r. środków finansowych.

Przyznając dotacje Zarząd Powiatu brał pod uwagę powierzchnię zmeliorowaną i 
długość rowów.

Szczegółowy wykaz spółek wodnych oraz wysokość udzielonych w 2021 r. dotacji z 
budżetu Powiatu Kolskiego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.



Załącznik Nr 1

Informacja o dotacjach z budżetu Powiatu Kolskiego dla spółek wodnych w roku 2021

L.p. Nazwa Spółki 
Wodnej

Powierzchnia 
zmeliorowana 

objęta 
działalnością 

[hal

Długość 
rowów 
|km]

Wysokość 
składki

Ściągalno 
ść składki 

I%1

Wartość 
zadania

Wysokość 
wniosków 

anych 
dotacji [zł]

Wysokość dotacji 
zatwierdzona przez 

Zarząd Powiatu 
Kolskiego [zł]

1 Gminna Spółka 
Wodna w Kole 5.128,88 78,50 29,05 84,77 10.610,32 5.300,00 5.300,00

2
Gminna Spółka 

Wodna w 
Olszówce

5.774,76 60,10 29 79,98 10.704,96 5.350,00 5.350,00

3
Gminna Spółka 

Wodna w 
Grzegorzewie

3061,22 85 29 83,42 8,802,36 4.400,00 4.400,00

4
Gminna Spółka 

Wodna w Osieku 
Małym

2.397,96 23,80 29 85,15 7.780,98 3.850,00 3.850,00

5
Gminna Spółka 

Wodna w 
Kościelcu

512,57 15,90 33 99,88 2.625,28 1.300,00 1.300,00

Razem 20.200,00 20.200,00




