
UCHWAŁA NR CXLI/412/2022 
ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH 

z dnia 2 lutego 2022 r. 

w sprawie udzielenia dotacji celowej spółkom wodnym działającym na terenie Powiatu 
Siedleckiego 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 
z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.) i w wykonaniu uchwały Rady Powiatu Siedleckiego 
nr XXXVIII/224/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia 
zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji 
oraz sposobu jej rozliczania, Zarząd Powiatu w Siedlcach uchwala co następuje: 

§ 1. Udziela się na 2022 r. dotacji celowej z budżetu Powiatu Siedleckiego, nie stanowiącej 
pomocy publicznej, następującym spółkom wodnym działającym na terenie Powiatu Siedleckiego 
z przeznaczeniem na działalność o której mowa w art. 441 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo 
wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.): 

1. Spółce Wodnej Domanice – w wysokości 4 340 zł (słownie: cztery tysiące trzysta czterdzieści 
złotych) z przeznaczeniem na konserwację rowów melioracyjnych w miejscowości: Domanice R-C13 
0+000-0+380, Domanice R-C14 0+000-0+330, Domanice R-C15 0+000-0+550, Domanice R-C16 
0+000-0+250, Domanice R-C18 0+000-0+180; 

2. Spółce Wodnej Kotuń – w wysokości 3 640 zł (słownie: trzy tysiące sześćset czterdzieści 
złotych) z przeznaczeniem na konserwację rowów melioracyjnych w miejscowości: Czarnowąż RT2 
0+076-1+500; 

3. Spółce Wodnej Mokobody – w wysokości 4 040  zł (słownie: cztery tysiące czterdzieści 
złotych) z przeznaczeniem na konserwację rowów melioracyjnych w miejscowości: Niwiski R150/11 
0+000-1+450, Niwiski R157/11 0+000-0+100; 

4. Spółce Wodnej Mordy – w wysokości 4 150 zł (słownie: cztery tysiące sto pięćdziesiąt złotych) 
z przeznaczeniem na konserwację rowów melioracyjnych w miejscowości: Czepielin RA5 0+000-
0+750, Czepielin RA3 0+000-0+580; 

5. Spółce Wodnej Paprotnia – w wysokości 4 530 zł (słownie: cztery tysiące pięćset trzydzieści 
złotych) z przeznaczeniem na konserwację rowów melioracyjnych w miejscowości: Hołubla R-G 
0+490-1+310 oraz Uziębły R-E 0+000-1+200; 

6. Spółce Wodnej Przesmyki – w wysokości 4 130 zł (słownie: cztery tysiące sto trzydzieści 
złotych) z przeznaczeniem na konserwację rowów melioracyjnych w miejscowości: Głuchówek RF 
0+000-1+960; 

7. Spółce Wodnej Siedlce – w wysokości 4 330 zł (słownie: cztery tysiące trzysta trzydzieści 
złotych) z przeznaczeniem na konserwację rowów melioracyjnych w miejscowości: Chodów R-O 
0+000-0+710, Strzała RO 0+000-1+620, Strzała RO2 0+000-0+420, Strzała RO1 0+000-0+190, 
Strzała RO3 0+000-0+190, Strzała RO4 0+000-0+135; 

8. Spółce Wodnej Skórzec – w wysokości 3 530 zł (słownie: trzy tysiące pięćset trzydzieści 
złotych) z przeznaczeniem na konserwację rowów melioracyjnych w miejscowości: Gołąbek R-T 
0+000-1+500, Gołąbek R-T1 0+000-0+560, Gołąbek R-T2 0+000-0+315; 

9. Spółce Wodnej Suchożebry – w wysokości 4 020 zł (słownie: cztery tysiące dwadzieścia 
złotych) z przeznaczeniem na konserwację rowów melioracyjnych w miejscowości Brzozów RD 
0+000-1+940, Brzozów RD7 0+000-0+450, Brzozów RD9 0+000-0+120; 
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10. Spółce Wodnej Wiśniew – w wysokości 4 260 zł (słownie: cztery tysiące dwieście 
sześćdziesiąt złotych) z przeznaczeniem na konserwację rowów melioracyjnych w miejscowościach: 
Borki Sołdy A20 0+000-0+995, Borki Sołdy B 0+000-1+000; 

11. Spółce Wodnej Wodynie - w wysokości 4 290 zł (słownie: cztery tysiące dwieście 
dziewięćdziesiąt złotych) z przeznaczeniem na konserwację rowów melioracyjnych w miejscowości: 
Rudnik Duży R-S10 0+000-0+820, Rudnik Duży R-S12 0+000-0+290, Rudnik Mały R-S13 0+000-
0+180, Rudnik Mały R-S14 0+000-0+190; 

12. Spółce Wodnej Zbuczyn – w wysokości 4 740 zł (słownie: cztery tysiące siedemset 
czterdzieści złotych) z przeznaczeniem na konserwację rowów melioracyjnych w miejscowościach: 
Krzesk - Majątek R27/8 0+000-1+300, Maciejowice R70/8 0+000-0+500. 

§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji celowej spółkom wodnym i zasady rozliczenia 
środków zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Siedleckim, a poszczególnymi 
spółkami wodnymi. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Siedleckiemu. 
§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie                

w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Siedlcach. 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

   

Starosta 
 
 

Karol Tchórzewski 
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Uzasadnienie 

W myśl art. 443 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 2233 z późn. zm.) spółki wodne mogą korzystać z pomocy finansowej z budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub 
dofinansowanie inwestycji. Finansowanie spółek wodnych z budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego jako podmiotów niezaliczanych do sektorów finansów publicznych i niedziałających 
w celu osiągnięcia zysku, zgodnie z zapisami art. 221 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) może odbywać się w formie dotacji celowej. 

Zasady udzielania dotacji celowej, tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej 
rozliczania zostały określone w Uchwale nr XXXVIII/224/2018 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 
20 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej, trybu 
postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania. 

Udzielenie dotacji celowej następować będzie na podstawie umowy zawartej pomiędzy 
Powiatem Siedleckim, a spółką wodną. 

Do Powiatu Siedleckiego wpłynęły wnioski spółek wodnych o udzielenie dotacji celowych, 
których rozpatrywanie należy do obowiązków Zarządu Powiatu w Siedlcach. 

Wobec powyższego zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały. 

 Starosta 
  

Karol  Tchórzewski 
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