
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Warunki, tryb udzielania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Wojewody 
Dolnośląskiego dla spółek wodnych w 2017 roku.

1. Spółka wodna, wykonująca zadania określone w art. 164, ust. 3 pkt 3, 4, 6 ustawy 
z dnia 18 lipca 2001 roku -  Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 469, ze zm.) 
może otrzymać dotację podmiotową z budżetu państwa, o której mowa w art. 164 
ust. 5 ww. ustawy, udzielanej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, ze zm.).

2. Spółka wodna, działająca na terenie województwa dolnośląskiego, może otrzymać 
dotację podmiotową na sfinansowanie w 2017 roku robót konserwacyjnych urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych.
Prace konserwacyjne winny być wytypowane w uzgodnieniu ze starostą - według 
stopnia pilności.

3. Spółki wodne składają do Wojewody Dolnośląskiego kompletne wnioski o udzielenie 
dotacji na sfinansowanie części uzasadnionych kosztów konserwacji urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych do dnia 30 czerwca 2017 r. Wzór wniosku 
stanowi zał. nr 1.

Wnioski winny być sporządzone na kwotę nie wyższą niż:
-  10 tys. zł jeżeli długość rowów objęta działalnością spółki wynosi do 15 km,
-  25 tys. zł powyżej 15 do 50 km,
-  35 tys. zł powyżej 50 do 100 km,
-  50 tys. zł powyżej 100 do 150 km,
-  65 tys. zł powyżej 150 do 200 km,
-  80 tys. zł powyżej 200 do 300 km,
-  100 tys. zł powyżej 300 km.

4. Kwota dotacji uzależniona jest od wysokości środków przeznaczonych na ten cel 
w budżecie Wojewody Dolnośląskiego oraz liczby wnioskodawców.
Na wysokość dotacji ma wpływ:
1) długość melioracyjnych rowów szczegółowych objętych działalnością spółki,
2) wartość kosztorysowa robót wykonanych ze składek członkowskich w roku 2016 

na urządzeniach melioracji wodnych szczegółowych,
3) wartość kosztorysowa robót planowanych do wykonania ze składek 

członkowskich na urządzeniach melioracji wodnych szczegółowych w 2017 roku,
4) położenie na terenach podgórskich i górskich, zgodnie z Wykazem miejscowości 

podgórskich i górskich w województwie dolnośląskim, ustalonym przez Sejmik 
Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr XX/278/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. 
(Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 8, poz. 95),

5) wysokość i ściągalność składki członkowskiej.
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5. Dotacja może zostać zwiększona na zadania związane z przeciwdziałaniem 
i usuwaniem skutków zdarzeń mogących znacząco negatywnie oddziaływać 
na infrastrukturę melioracji szczegółowych.

6. Wojewoda Dolnośląski, po dokonaniu podziału, zawiadomi spółki o kwotach 
przyznanej dotacji.

7. Dotacja przekazywana będzie na podstawie umowy pomiędzy Wojewodą 
Dolnośląskim a Spółką Wodną/Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych. Rozliczenie 
dotacji nastąpi na zasadach i w terminie określonym w umowie.

8. Spółka wodna zobowiązana jest do poddania się kontroli przez upoważnionego 
pracownika Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w zakresie 
wykorzystania dotacji podmiotowej.

9. Dotacje udzielone z budżetu państwa w  części niewykorzystanej do końca roku 
budżetowego, podlegają zwrotowi, bez wezwania, do dnia 15 stycznia 2018 r. 
Od kwoty dotacji zwróconej po 15 stycznia 2018 r. nalicza się odsetki w wysokości 
określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po dniu, 
w którym upłynął termin zwrotu dotacji.

10. Dotacje udzielone z budżetu państwa wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem 
lub pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości, podlegają zwrotowi do budżetu 
państwa wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, 
w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności, o których mowa wyżej - art. 169 
ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., 
poz. 1870, ze zm.).

Wrocław, dnia ^  czerwca 2017 r.


