
UCHWAŁANr 50/45/2017
Z ARx, ĄDa PoWIATU GRIJDZąD ZKIE Go

z dnia 21 lipca 2017 r.

w sprawie udzielenia dotacji celowych dla spółekwodnych z budżetu Powiatu Grudziądzkiego

Na podstawie, art. 164 ust. 5a-5d i ust, 7 ustawy z dnia 18 lipca 200I r, Prawo wodnę
(t.j.Dz,U, z20I7 r. poz. lI2I), art.32 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.

o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 8I4, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz § 1

UchwĄ Nr XXV/25l20I4Rady Powiatu Grudziądzkjego z dnia 29 v,nześnia2Dl4 r, w sprawie zasad

udzielania dotacji celowych spółkom wodnym, Ębu postępowania przy ldzielańll dotacji i sposobu

tch rozliczańa (Dz. Urz. Woj . Kuj -Pom. z 20I 4 r. poz. 2665)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się niżej wymienionym spółkom wodnym z terenu powiatu grudziądzkiego

dotacji celowych nabieżące utrzymanie wód i vządzeń wodnych orazna dofinansowanie inwesĘcji
w wysokości:

- Gminrra Spółka Wodna w Rogóznie: 10 97I,86 zł,

- Gminna Spółka Wodna w Łasinie: 14 889,34 ń,
- Gminna Spółka Wodna w Grucie: 9 709,36 ń,

§ 2. Ogłoszenie o udzielonych dotacjach zostanie opublikowane na stronie internetowej

orazw Biuletynie Informacji Publiczrej Starostwa Powiatowego w Grudziądzu,

§ 3. Wykonanie uchwĄ powierza się Kierownikowi Wydziału Ochrony Środowiska,

Leśnictwa, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Grudziądzu.

§ 4. Uchwała wchodzi w Ęcie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:
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uzasadnienie

Przedmiotowa uchwała jest następstwem podjęcia przez Zarząd Powiatu Grudziądzkiego

UchwĄ nr 49l34l20l7 z dnia 20 częrwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków

na udzielenie spółkom wodnym dotacji celowych zbadżetll Powiatu Grudziądzkiego oraz wysokości

kwoĘ przezlaczonej na realizację dotacji celowych. Zarząd Powiatu Grudziądzkiego w drodze

niniejszej uchwĄ udziela spółkom wodnym dotacji celowych uwzględniając wysokość środków

przeznaczonych w budżecie powiatu na ten cel. Wnioski o prryznanie dotacji celowej ńoĘŁy cńery

spółki wodne z terenu powiatu grudziądzkiego. Po przeanalizowaniu wszystkich wniosków

stwierdzono, iż wnioski tylko trzech spółek wodnych spełniają wsrystkie wymagania określone

w Uchwale nr XXYl25l2014 Rady Powiatu Gradziądzkiego z dnia 29 września 2014 r. w sprawie

zasad adzielania dotacji celowych społkom wodnym, Ębu postępowania przy ldzielaniu dotacji

i sposobu lch rozliczańa (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2014 r. poz. 2665). Wniosek Spółki Wodnej

Burszłnowo nie spełniał wymogów formalnych, wobec czego pismem z dnia 5 lipca 2017 r.

nr05.6343.9.2017 Zarząd Powiatu Grudziądzkiego reprezentowany przez Starostę Grudziądzkiego

werwń przewodniczącego spółki do uzupełnienia braków formaLnych, W wyzrraczonym terminie

przedmiotowa społka nie uzupełniła wniosku. W zrviązku zpowyższym dotacje celowe zostaĘ

przlzna:ne na łączną kwotę 35 570,56 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy pięóset siedemdziesiąt

złoĘch 56/100). Podjęcie uchwĄ przyznającej poszczególnym spółkom dofinansowania

w wysokości nieprzekraczającej 60 %o wartości zadań w świetle powyższych faktów jest zasadne.

Zarząd Powiatu Grudziądzkiego podaje do publicznej wiadomości informację o udzielonych dotacjach

celowych spółkom wodnym poprzęz umieszczenie jej na stronie internetowej oraz w Biuletynie

Informacj i Publiczrrej Starostwa Powiatowego w Grudziądzu.

Niniejsza dotacja nie stanowi pomocy publicznej lub pomocy de minimis, wobec częgo

nie obowiązują w tym przypadku przepisy rozporządzenia Komisji (tIE) nr I407l20I3 z dńa

18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania arl.I07 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
'- . i' .. :

do pomocy de mmlmls.
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