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'Warunki, tryb udzielania i rozliczania dotacji podmiotowej z budż*tu
Wojervody Dolnośląskiego dla spółek wodnych w 2020 roku

1. Spółka wodn&, działająca na terenie wojeuodzlwa dolnośląskiego, mozs rltr'zymać
w Ż020 roku dotację podrniotową o której mowa w art. 443 ust' i ustar.vy z dnia
20 lipca 2017 roku -- Prawo wodne (Dz. U' z Ża2$ I' poz. 310 z pÓan. zm.),
na dofinansowarrie działalrrości bieżącęi w zakresie realizacji zaóań związanycir
z utrzymarriem wÓd i urządz<:ń wr'lo':;vc1r^ złvylącz.eniem zadań, narealizację których
została udżelona inna dotacia. Prace li.lnserwacyjne wirury byÓ w}typo\e'anę
w uzgodnieniu z właściwym st:ll,'l: ti1.

2. Spółka wodna s.kjada do Wo1er',,liłly Doiilc,i;:1skiego kompletny wniosek o udzielenie
dotacji na dofinansowani: działellości bieżącej lv zakresie realizacji zada\
zr,viązon'vch z utrzymaniem tltąd::eń ,neiloracji lvodnygh do dnia 30 czcnvca 2020 r.
Wzór łvniosku stanowi zał. nr L.
s/nioski winny by-ć sporądzone na kwotę nie wyższa niż:
10 Ę*s. ń jeŻeli dtugość rowow objęta działalnością społki wynosi do 15 km,
25 tys' zł powyŻej 15 do 50 km'
50 tys. zJ powyŻej 50 do l00 km,
60 tys. ńpowyżej 100 do 150 km,
70 fys. zł powyżej l50 do 200 km.
80 ąvs. złpow,vże1200 do 300 knr,
100 tys. złpaw'vŻej 300 km.

3. Kwota dotacji uza1eżniona jest od wysol.:łści środków ptłe7'naczonych na ten ce1

w budżecie Woj eu,ody Dolno ś1 ąskl,. ; f ' i : or:tz' liczby wnio skodawców.
Na wysnkość <lotacji ma l,q*;'_',,;

1) dfugość rowów melioracv;' l';ch clbjętyr,h działalnością spÓłki,
?.) wańclść kr:lsztorysclrł'a roŁ:'li Ę-t'i.',.t'1linvi:h ze skłar]ęk członkorł'skich w rokil 2019

na urządzeniach meiiorad i'li'łłltli' cJ :,
3) tvartość kosaorysowa robót planorvanych riu lrykonania ze składek członkowskich

nawądzeniach mclioracrri '*'odllych rv 2020 roku.
4) wy'sokość i ściągalność składki ;;ziolkorvskiej,
5) połozęnie na tęręnach podgÓrskich i gÓrskich, zgodrue z ,,Wykazem mięjsęowości

podgórskich i górskich rv województwie dolnośląskim'' stanowiącym załącztjk
do uchwaĘ nr XLVU1587/18 Scjniku Wojewodawa Dolnośląskiego z dnia
19 kwietnia 2018 r' (Dz.Utz. Woj. Doln. poz.?Ż34).
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4' Dotacja może zostać zwiększona na zadania związ"ene 'z ptz'eci*vdziałaniem
i usuwaniem skutków zdarz,eń mogących 'Zt1?c7'ą0<} negaąYwnie oddziĄ.rvać
na in&astrukturę melioracji wodnych.

5. Wojet'oda Dolnośląski, po clokonaniu podziału, zawiadomi społkę t'odną o wysokości
prynnnej dotacji-

6. Dotacja pŻekaą.wana będzie na podsta*'ie umowy pomiędry Wojewodą
Dolnośląskim a spółką r,vodną lub zwią&ienr spółekrv&ych.

7. Rozliczenie dotacji nastąpi na zasadach i w terminie określonym w umowie'

8' Społka w'odna lub zrł'iązek spółek t'odnych zobowiązany jest do poddania się kontroii
przez l)oinośląski Urząd WojelvÓdzki wę \Ą'rocłarłiu rv zakręsie w1'korąvstani.a dotacji.

9. f)otacje udzislone z budżętu państwa w części niełlykorrystanej do końca roku
bud:Żetowego, podlegają zwrotolvi, bez *€rwania, do dnia 15 sąvcznia ŻaZL r^

od kwoty dotacji zwróconej po 15 Ęcmia 2021 r' naliczone zostaną odsetki
w wysokości okreŚlonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy- od dnia
następującego po dniu' w którym upłynął termin zwrotu dotacji.

10. Doiacje udzielone z budzetu państx'a i,,1'i:'l1rzy.1r.ne niezgodnie z ptzeznaczeniem
lub pobrane nienależnie lub w nadrruł'::ne-t wysokuści' podlegają zw'rotowi do budzetu
państwa wraz z odsetkami w ąvsokości okreś1onej jak dla zaległości podatkowych,
w ciągu 15 dni od dnja stwierdzenia okłlic.z.ności, o ktÓrych mowa wyŻej - art. 169
ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpńa 2009 r. o iiniirrsach publicznych (Dz. U. z 2019 r.

poz. 8ó9 zpóźn. zm.).

Załącznk nr 1 *'ivzór wniosku


