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Co chcę załatwić?

Uzyskać dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań
związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych.

Kogo dotyczy?

Spółek wodnych działających na terenie województwa wielkopolskiego,
które spełniają kryteria przyznania dotacji zatwierdzone przez
Wojewodę Wielkopolskiego na dany rok
Patrz niżej „ Informacje dodatkowe”

Co przygotować?

Przygotuj:
 wniosek o przyznanie dotacji , który powinien zawierać: aktualną
nazwę i adres spółki, wysokość uchwalonej na dany rok składki
członkowskiej z 1 ha zmeliorowanych gruntów, procent ściągalności
składek członkowskich za rok ubiegły, wartość robót na urządzeniach
melioracji wodnych wykonanych w roku ubiegłym wyłącznie
za składki członków spółki (bez uwzględniania dotacji oraz kosztów
administracyjnych), wartość remontów i robót konserwacyjnych
istniejących urządzeń służących retencji i nawadnianiu (zadania
realizowane przez spółkę z zakresu mikroretencji) wykonanych w
roku ubiegłym wyłącznie za składki członków spółki (bez
uwzględniania dotacji oraz kosztów administracyjnych), telefon
kontaktowy do osoby prowadzącej sprawy dotacji, aktualny nr konta
bankowego spółki.
Załączniki:
 uchwała walnego zgromadzenia spółki dotycząca ustalenia wysokości
składki członkowskiej na dany rok,
 zaświadczenie z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
o wpisaniu do Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami
(z minimum 3 miesięcy),
 oświadczenie dotyczące wartości wykonanych robót, w zakresie
realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych,
wyłącznie za składki członków spółki w roku ubiegłym.

Jakie dokumenty
muszę wypełnić?

Wniosek musisz sporządzić na druku dostępnym na stronie
internetowej.

Jak wypełnić
dokumenty?

Wniosek przygotuj w sposób czytelny i kompletny.

Ile muszę
zapłacić?

Za uzyskanie dotacji nic nie zapłacisz.

Kiedy złożyć
dokumenty?

Dokumenty możesz złożyć w terminie określonym w kryteriach
przyznania dotacji zatwierdzonych na dany rok przez Wojewodę
Wielkopolskiego
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Gdzie załatwię
sprawę?

Dokumenty możesz :
 przesłać na adres:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
al. Niepodległości 16/18
61 - 713 Poznań
 złożyć osobiście w Punkcie Informacyjnym (hol główny, bud. A) w:
od poniedziałku do piątku w godz. 830-1500
 złożyć osobiście w sekretariacie Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa
p.234, bud. „C” Urzędu w:
poniedziałek, środa, piątek w godz. 830-1500
wtorek, czwartek w godz. 1200-1500.
Dodatkowe informacje możesz uzyskać pod nr tel. 61 854 19 09 lub 61
854 13 90.

Co zrobi urząd?

Sprawdzimy wnioski pod względem formalno – prawnym oraz
dokonamy podziału dotacji pomiędzy te spółki, które spełniają
wymagania określone w kryteriach.

Jaki jest czas
realizacji?

Kompletne wnioski załatwimy bez zbędnej zwłoki.

Jak się odwołać?

W tym wypadku nie przewidziano drogi odwoławczej.

Informacje
dodatkowe

Kryteria oraz informacje dotyczące sporządzenia wniosku znajdziesz w
„Informacji o dotacji dla spółek wodnych województwa wielkopolskiego
na dany rok” dostępnej na stronie internetowej urzędu:
www.poznan.uw.gov.pl
w zakładce: Sprawy / Ochrona wód, środowisko i rolnictwo / Rolnictwo /
Spółki wodne lub bezpośrednio pod adresem:
http://www.poznan.uw.gov.pl/spolki-wodne
Kwota dotacji uzależniona będzie od wysokości uchwalonej na dany rok
składki członkowskiej z 1 ha zmeliorowanych gruntów, od procentu
ściągalności składek członkowskich za rok ubiegły oraz od wartości
wykonanych w roku ubiegłym robót mających na celu poprawę
mikroretencji.

Podstawa
prawna

Art. 443 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021
r. poz. 2233 ze zm.).
Art. 131 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.).

