
UcrrwAŁ A,Nr 49l3h 12017
z^RZĄDu PoWIATU GRt DząDzKIEGo

z dnia 20 czerwca2017 r.

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji celowych
z budżetu Powiatu GrudziądzkieEo orazwysokości kwoł przezaaczonej na realizację dotacji celowych

Na podstawie art. 164 ust. 5a-5d i ust. 7 ustawy z dńa 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U.
z20I5 r.poz.469,1590,1642i2295,z20l6r.poz.352,1250,2260 i 1948) oraz § 1 UchwĄNr XWl25/2014
Rady Powiatu ClrudziSzkiego zdnia29 września 2014 r. w sprawie zasadudzielania dotacji celowych społkom
wodnym, Ębu postępowania przy udzielaniu dotacji i sposobu ichrozliczania(Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z20I4 r.

poz.2665)

Zarząil Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Oglasza się nabór wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji celowych

zblcrżetu Powiatu Grudziądzkiego zprzealaczeniem na bieżące utrzymanie wód i vtządzen wodnych orazna

dofinansowanie inwestycji realizowanych naterenie powiatu grudziądzkiego w 2017 roku.

2. Na realizację dotacji celowych, o których mowa w ust. I, Zarąd Powiatu Grudziądzkiego przenncza

kwotę 40.000,00 zł (słownie: cńerdzieści tysięcy złotych).

3. Tryb postępowania przy składaniu wniosków, o których mowa w.ust. 1, określa Uchwała Nr

XX\I/25|2014 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia29 września 2014 r. w sprawie zasad udzielania dotacji

celowych spółkom wodn5rm, Ębu postępowania przy ldzielaniu dotacji i sposobu ichtozliczania @z. Urz. Woj.

Kuj-Pom. z 2014 r. poz. 2665).

4. Wnioski, o których mowa w ust. I,naleĘ składaó do 5 lipca 2017 r.

§ 2. Ogłoszenie zostanie opublikowane na stronie internetowej orazw Biuletynie Informacji Publicarej

Starostwa Powiatowego w Grudziądzu.

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

Rolnictwa i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Grudziądzu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:
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uzasadnienie

Na podstawie przyjętej UchwĄ Nr XXV/25|20I4 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 29 września

2014 r. w sprawie zasń udzielania dotacji celowych spółkom wodnym, Ębu postępowania przy udzieleniu

dotacji i sposobu ich rozliczańa (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2014 r., poz. 2665), przel<azanej do wykonania

Zarządowi Powiatu, o$asza się nabór wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji celowych z bldrżetll

Powiatu Grudziądzkiego oraz wysokości kwoł przenlaczonej na realizację dotacji celowych. Zgodnie

z zasadariudzielania dotacji celowych społkom wodnym określonych w Zńącnikllnr 1 do wyżrj wspomnianej

uchwĄ Zarąd Powiatu Grudziądzkiego podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości uzyskania

dotacji celowej z budżetu powiatu oraz o wysokości środków przeaaczonych na ich realizację, poprzez

umieszczenie jej na stronie internetowej otaz w Biuletynie Inforrracji Publicznej Starostwa Powiatowego

w Clrudziądza. Spółki wodne mogą składaó wnioski do dnia 5 lipca 2017 r., poniewż termin ustalony

na składanie wniosków nie może byó krótszy niż 14 dni od dnia umieszczenia publicznej wiadomości

o możliwości uzyskania dotacji celowych. Kwota przęTlaczona na dotacje dla społek wodnych wynosi

40.000,00 zł.
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