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UCHWALA NR 0025.121.177.2017
ZARZĄDU POWIATU KOLSKIEGO
z dnia 17.05.2017 r.
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Kolskiego spółkom wodnym z
przeznaczeniem na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych oraz budowę i remont
zastawek na systemach melioracji wodnych szczegółowych.
Na podstawie § 5 ust. 1 Uchwały Nr IX/38/2011 Rady Powiatu Kolskiego z 26 maja 2011 r.
w sprawie zasad udzielenia dotacji spółkom wodnym z budżetu Powiatu Kolskiego, trybu
postępowania o udzielenie tych dotacji oraz sposobu ich rozliczania i kontroli, 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 Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 0025.121.177.2017
Zarządu Powiatu Kolskiego
z dnia 17.05.2017 r.
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Kolskiego spółkom wodnym z
przeznaczeniem na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych oraz budowę i remont zastawek na
systemach melioracji wodnych szczegółowych.
Przedmiotową uchwałę Zarząd Powiatu podjął na podstawie i w wykonaniu uchwały Rady
Powiatu Kolskiego Nr IX/38/2011 z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji
spółkom wodnym z budżetu Powiatu Kolskiego, trybu postępowania o udzielenie tych dotacji
oraz sposobu ich rozliczania i kontroli. Stosownie bowiem do § 5 ust. 1 powołanej uchwały
Rady Powiatu, Zarząd Powiatu Kolskiego podejmuje w drodze uchwały decyzje o przyznaniu
dotacji, uwzględniając znaczenie zadań dla gospodarki wodnej oraz wysokość środków w
budżecie powiatu.
Na powyższy cel w budżecie powiatu kolskiego na 2017 rok zabezpieczono środki
finansowe w wysokości 10000,00 złotych (dział 010, rozdział 1008, § 2830).
Zgodnie z wyżej wymienioną uchwałą Rady Powiatu Kolskiego, do 15 maja danego roku
budżetowego wnioski o dofinansowanie kosztów bieżącej konserwacji urządzeń melioracji
szczegółowych złożyło 5 spółek wodnych. Spośród wnioskujących, kryteria określone w tej
uchwale, spełnia 5 spółek wodnych: Gminna Spółka Wodna w Grzegorzewie, Kole,
Olszówce, Kościelcu i Osieku Małym. Łączna wysokość wnioskowanych dotacji wynosi
10.000,00 zł, co stanowi 100 % zaplanowanych na ten cel w budżecie Powiatu Kolskiego na
2017 r. środków finansowych.
Przyznając dotacje Zarząd Powiatu preferował spółki o największej powierzchni
zmeliorowanej.
Szczegółowy wykaz spółek wodnych oraz wysokość udzielanej w 2017 r. dotacji z budżetu
Powiatu Kolskiego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego

o dotacji z budżetu Powiatu Kolskiego

Nazwa Spółki
Wodnej

Powierzchnia
zmeliorowana
objęta
działalnością
Ihal

Długość
rowów
[km]

Nr 0025.121.177.2017 z dnia 17.05.2017r.

dla spółek wodnych

Wysokość
składki

1

Gminna Spółka
Wodna w Kole

5.151,11

78,5

26,05

2

Gminna Spółka
Wodna w Olszówce

5.721,34

60,1

26

3

Gminna Spółka
Wodna w
Grzegorzewie

3.082,66

85

26

4

Gminna Spółka
Wodna w Osieku
Małym

2.404,32

23,8

5

Gminna Spółka
Wodna w Kościelcu

511,89

15,9

Ściągalno
ść składki

1%1

w roku 2017

Wartość
zadania

Wysokość
wnioskowanych
dotacji [zł]

Wysokość dotacji zatwierdzona przez
Zarząd Powiatu Kołskiego [zł]

5.130,84

2.500,00

2.500,00

5.050,71

2.500,00

2.500,00

87,63

4.017,39

2.000,00

2.000,00

26

89,73

3.976,82

1.800,00

1.800,00

30

101,63

2.857,72

1.200,00

1.200,00

81,43
79,51

Razem

10.000,00

