
UCHWAŁA Nr 129/170/2022 

ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO 

z dnia 19 października 2022 r.  

 

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu z budżetu 

Powiatu Grudziądzkiego 

Na podstawie art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.), art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz § 1 Uchwały Nr VIII/27/2019 Rady Powiatu 

Grudziądzkiego z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na finansowanie ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2019 r. poz. 3710) 

 

Zarząd Powiatu 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Udziela się Okręgowi Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu dotacji celowej w kwocie 

7 799,00 zł (słownie: siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) na zakup dronu 

na potrzeby działalności Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Grudziądzkiego.  

§ 2. Ogłoszenie o udzielonej dotacji zostanie opublikowane na stronie internetowej oraz w Biuletynie 

Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Grudziądzu. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Środowiska i Budownictwa Starostwa 

Powiatowego w Grudziądzu. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Zarząd Powiatu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

 

Wicestarosta 

/-/ Marcin Dziadzio 

 

Członek Zarządu 

/-/ Krzysztof Klucznik 

 

Członek Zarządu 

/-/ Aleksander Zadykowicz 

 

Członek Zarządu 

/-/ Barbara Dobek 

 



Uzasadnienie 

Przedmiotowa uchwała jest następstwem podjęcia przez Zarząd Powiatu Grudziądzkiego Uchwały 

nr 126/162/2022 z dnia 21 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na udzielenie dotacji 

celowych z budżetu Powiatu Grudziądzkiego na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej  

oraz wysokości kwoty przeznaczonej na realizację dotacji celowych. Zarząd Powiatu Grudziądzkiego ogłosił 

nabór wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną wód, realizowanych na terenie 

powiatu grudziądzkiego w roku 2022. 

Wniosek o przyznanie dotacji celowej złożył wyłącznie Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu 

na kwotę 7 799,00 zł (słownie: siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) i spełnia 

on wszystkie wymagania określone w Uchwale Nr VIII/27/2019 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 2 lipca 

2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

(Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2019 r. poz. 3710) 

W budżecie Powiatu na powyższy cel przeznaczono kwotę 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 

00/100) wobec czego przyznano dofinansowanie we wnioskowanej wysokości. 

Podjęcie uchwały przyznającej dofinansowanie w wysokości nieprzekraczającej 60% wartości zadania, 

w świetle przedstawionych przez wnioskodawcę faktów jest zasadne.  

Zarząd Powiatu Grudziądzkiego podaje do publicznej wiadomości informację o udzielonych dotacjach 

celowych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej poprzez umieszczenie jej na stronie 

internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Grudziądzu.  

Niniejsza dotacja nie stanowi pomocy publicznej lub pomocy de minimis, wobec czego nie obowiązują w tym 

przypadku przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 

stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. 

 

 

 

 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

 


