
 

a) Nazwa usługi  
 

UZYSKANIE DOTACJI Z BUD ŻETU POWIATU PRZEZ SPÓŁKI WODNE NA 
BIEŻĄCE UTRZYMANIE URZ ĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH 

 
b) Symbol 

3032 - Rozliczanie dochodów, wydatków, subwencji i dotacji 
 

c) Wydział/Komórka 
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. 
 

d) Opis sprawy 
Udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Żnińskiego spółkom wodnym na realizację zadań 
związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub 
dofinansowanie, a także rozliczanie oraz kontrola wykonywania zadania. 
 

e) Kogo dotyczy 
Wnioskodawca składający wniosek (spółki wodne Powiatu Żnińskiego). 
 

f) Wymagane dokumenty 
Wniosek o przyznanie dotacji zawierający: 
-Dokładne oznaczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie dotacji z podaniem 
numeru Wpisu do Katastru Wodnego, 

       -Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego, 
-Termin i miejsce realizacji zadania, 
-Kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania, 
-Wysokość dotacji, 
-Informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających 
wykonanie zadania, w tym wysokość środków finansowych uzyskanych na realizację 
danego zadania z innych źródeł, 
-Oświadczenie wnioskodawcy, że jest uprawniony do ubiegania się o przyznanie dotacji 
dla spółek wodnych. 
 

g) Miejsce składania pism 
Sekretariat Starosty Żnińskiego - I piętro, pok. nr 19 

 Starostwo Powiatowe w Żninie 
ul. Potockiego 1, 88-400 Żnin 

tel. +48 52 30 31 100, fax +48 52 30 31 302 
www.bip.powiatzninski.pl, www.znin.pl, 

e-mail:  powiat@znin.pl 
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h) Termin i sposób załatwienia 
Wnioski o udzielenie dotacji należy złożyć w terminie do 30 września poprzedzającego 
rok, w którym nastąpi realizacja zadania. Zarząd Powiatu w terminie 21 dni od dnia 
uchwalenia przez Radę Powiatu uchwały budżetowej podaje spółkom wodnym 
informację o uzyskanej dotacji i jej wielkości. Warunkiem przekazania dotacji jest 
zawarcie pisemnej umowy między Powiatem Żnińskim a spółką wodną otrzymującą 
dotację. Umowa zawarta jest na czas określony. Rozliczenie z wykonania zadania 
publicznego określonego w umowie należy sporządzić w terminie wskazanym w umowie 
jednak nie później niż 15 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta.  
 

i) Opłaty 
Brak opłaty skarbowej za złożenie wniosku dotyczącego udzielenia dotacji. 
 

j)  Podstawa prawna 
- art. 443 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne,  
- art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, 
- uchwała Nr VIII/56/2011 Rady Powiatu w Żninie z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie trybu 
postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Żnińskiego spółkom wodnym, sposobu jej 
rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom.                
Nr 185,poz.1683). 
 

k) Tryb odwoławczy 
Nie dotyczy. Załatwienie sprawy następuje w drodze umowy pomiędzy Zarządem 
Powiatu, a spółką wodną. 
 

l) Inne informacje 
II piętro, pokój nr 37,38,39 
Wiesław Rumel – kierownik wydziału, 
tel. 0-52 30 311 00 wew. 45, e-mail: srodowisko@znin.pl 
Karol Królikowski – inspektor,  
tel. 0-52 30 301 00 wew. 44, e-mail: k.krolikowski@znin.pl 
 

Wnioski i formularze: 
- wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Żnińskiego dla spółki wodnej na realizacją 
zadań z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych.  


