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Starostwa Powiatowe
wszystkie

W załączeniu przekazuję informację dotyczącą udzielania w 2019 roku dotacji 
podmiotowej z budżetu Wojewody Małopolskiego dla spółek wodnych i ich związków z prośbą 
o poinformowanie spółek, działających na obszarze Starostwa Powiatowego, o możliwości 
ubiegania się o pomoc finansową państwa udzielaną w formie dotacji podmiotowej z budżetu 
państwa przeznaczoną na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań 
związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych – w ramach zaspokajania potrzeb 
zrzeszonych w nich osób.

Spółki lub Związki Spółek Wodnych zainteresowane otrzymaniem dotacji winny złożyć 
do tutejszego Wydziału stosowny wniosek w terminie do 20 kwietnia 2019 r. 

Jednocześnie podaję, iż spółki wodne, które w ubiegłym roku otrzymały 
dofinansowanie z budżetu Wojewody Małopolskiego (wykaz spółek w załączeniu), zostały 
powiadomione o możliwości ubiegania się o dotację w 2019 roku.

Załączniki:
1. Zasady przyznawania i uruchamiania dotacji z budżetu Wojewody Małopolskiego dla 

spółek wodnych oraz związków spółek wodnych w 2019 roku;
2. wzór wniosków o dotację (zał. nr 1 i zał. nr 2 do „Zasad”);
3. wzór umowy;
4. wzór protokołu z odbioru prac i robót (zał. nr 3 do „Zasad”);
5. wzór rozliczenia rzeczowo-finansowego zrealizowanych robót na zaplanowanych 

obiektach w 2019 r. (zał. nr 4 do „Zasad”);
6. informacja o wykorzystaniu przez spółki wodne w 2019 r. środków dotacji 

podmiotowej z budżetu państwa oraz o wartości wykonanych robót (zał. nr 5 do 
Zasad);

7. zakres rzeczowy i wartość robót wykonanych przez związki spółek wodnych w 2019 r., 
w tym ze środków dotacji podmiotowej z budżetu państwa dla spółek wodnych 
(zał. nr 6),

8. Wykaz powiadomionych spółek wodnych.

(-) Jacek Gołda
Dyrektor Wydziału Rolnictwa
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