
UCHWAŁA Nr 82/62/2021 

ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO 

z dnia 5 lipca 2021 r.  

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu 

Powiatu Grudziądzkiego oraz wysokości kwoty przeznaczonej na realizację dotacji celowych 

Na podstawie art. 443 ust. 1 – 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624, 

784) 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: 

 

§ 1.1. Ogłasza się nabór wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Powiatu 

Grudziądzkiego z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na dofinansowanie 

inwestycji realizowanych na terenie powiatu grudziądzkiego w 2021 roku. 

2. Na realizację dotacji celowych, o których mowa w ust. 1, Zarząd Powiatu Grudziądzkiego 

przeznacza kwotę 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych). 

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

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). 

4. Wnioski, o których mowa w ust. 1, należy składać do 21 lipca 2021 r.  

 § 2.Ogłoszenie 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 

/-/ Barbara Dobek 

Członek Zarządu 

/-/ Aleksander Zadykowicz 

 



Uzasadnienie 

Na podstawie przyjętej 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. Kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 3709), przekazanej do wykonania 

Zarządowi Powiatu, ogłasza się nabór wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu 

Powiatu Grudziądzkiego oraz wysokości kwoty przeznaczonej na realizację dotacji celowych. 

Zgodnie z zasadami udzielania dotacji celowych spółkom wodnym, określonymi w załączniku nr 1 

do wyżej wspomnianej uchwały, Zarząd Powiatu Grudziądzkiego podaje do publicznej wiadomości informację 

o możliwości uzyskania dotacji celowej z budżetu powiatu oraz o wysokości środków przeznaczonych na ich 

realizację, poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa 

Powiatowego w Grudziądzu. 

Spółki wodne mogą składać wnioski do dnia 21 lipca 2021 r., ponieważ termin ustalony na składanie 

wniosków nie może być krótszy niż 14 dni od dnia umieszczenia publicznej wiadomości o możliwości uzyskania 

dotacji celowych. 

Kwota przeznaczona na dotacje dla spółek wodnych wynosi 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 

00/100 złotych). 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

 


