
UCHWAŁA Nr 47/68/2020 

ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO 

z dnia 16 września 2020 r.  

w sprawie udzielenia dotacji celowych dla spółek wodnych z budżetu Powiatu Grudziądzkiego 

 Na podstawie art. 443 ust. 1 – 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 310, 695, 782 i 875), art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz § 1 Uchwały Nr VIII/26/2019 Rady Powiatu 

Grudziądzkiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych spółkom 

wodnym, trybu postępowania przy udzielaniu dotacji i sposobu ich rozliczania (Dz. Urz. Woj. 

Kujawsko – Pomorskiego z 2019 r. poz. 3709) 

 

Zarząd Powiatu 

uchwala, co następuje: 

 

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

dotacji celowych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na dofinansowanie inwestycji 

w wysokości: 

- Gminna Spółka Wodna w Rogóźnie:       13 686,78 zł, 

- Gminna Spółka Wodna w Łasinie:           12 724,29 zł, 

- Spółka Wodna Gminy Grudziądz:              7 214,40 zł, 

- Spółka Wodna Bursztynowo:                      8 400,00 zł. 

 § 2. Ogłoszenie o udzielonych dotacjach 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 

/-/ Jan Kowarowski 

Członek Zarządu 

/-/ Aleksander Zadykowicz 

Członek Zarządu 

/-/ Krzysztof Klucznik 

Członek Zarządu 

/-/ Marcin Dziadzio 

 

  



Uzasadnienie 

 Przedmiotowa uchwała jest następstwem podjęcia przez Zarząd Powiatu Grudziądzkiego 

Uchwały nr 45/61/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków 

na udzielenie spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Powiatu Grudziądzkiego oraz wysokości 

kwoty przeznaczonej na realizację dotacji celowych. Zarząd Powiatu Grudziądzkiego w drodze 

niniejszej uchwały udziela spółkom wodnym dotacji celowych, uwzględniając wysokość środków 

przeznaczonych w budżecie powiatu na ten cel. Wnioski o przyznanie dotacji celowej złożyły cztery 

spółki wodne z terenu powiatu grudziądzkiego, na łączną kwotę 42 025,47 zł i spełniają one wszystkie 

wymagania określone w Uchwale Nr VIII/26/2019 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 26 czerwca 

2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych spółkom wodnym, trybu postępowania 

przy udzielaniu dotacji i sposobu ich rozliczania (Dz. Urz. Woj. Kujawsko - Pomorskiego z 2019 r. 

poz. 3709). 

 W budżecie Powiatu na powyższy cel przeznaczono kwotę 45 000,00 zł, wobec czego dotacje 

przyznano w wysokości wnioskowanej przez spółki. 

 Podjęcie uchwały przyznającej poszczególnym spółkom dofinansowania w wysokości 

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

 Zarząd Powiatu Grudziądzkiego podaje do publicznej wiadomości informację o udzielonych 

dotacjach celowych spółkom wodnym 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 

 


