UCHWAŁA NR 7/195/15
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 18 lutego 2015 r.
w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na wykonywanie zadań publicznych
w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych w 2015 roku dla spółek wodnych
Na podstawie art. 164 ust. 5a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.1), uchwały Nr VI/105/11 Sejmiku Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie
dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu
osiągnięcia zysku, na realizacje zadań publicznych innych niż określone w ustawie
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu
kontroli wykonywania zleconego zadania (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2011 Nr 95, poz. 748)
i uchwały Nr II/40/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014
r. w sprawie budżetu województwa na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia
5 stycznia 2015 r. poz. 3), uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ogłasza się nabór wniosków na wsparcie wykonania zadań publicznych
w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych w 2015 roku dla spółek wodnych
z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.
2. Dofinansowane z budżetu województwa zostaną wydatki na realizację zadań
publicznych w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych związane z:
1) zakupem materiałów;
2) zakupem usług obcych, w tym: umowy zlecenie lub umowy o dzieło;
3) robotami wykonanymi w systemie gospodarczym (własnym) udokumentowane
dowodami księgowymi potwierdzającymi poniesione koszty związane z realizacją
dotowanego zadania.
3.
1)

Wnioskodawca musi spełniać następujące kryteria:

udział środków własnych:
a) udział środków własnych w realizowanym zadaniu nie mniejszy niż
50 % całkowitej wartości zadania dla spółek wodnych, których uchwalona składka
w 2014 r., była nie mniejsza niż 20 zł/ha zmeliorowany, a w przypadku spółek wodnych
powstałych w 2015 r. uwzględniana będzie wysokość uchwalonej składki na 2015 r.,
która nie może być niższa niż 20 zł/ha zmeliorowany;

b) udział środków własnych w realizowanym zadaniu nie mniejszy niż
60 % całkowitej wartości zadania dla spółek wodnych, których uchwalona składka
w 2014 r., była nie mniejsza niż 16 zł/ha zmeliorowany, a w przypadku spółek wodnych
powstałych w 2015 r. uwzględniana będzie wysokość uchwalonej składki na 2015 r.,
która nie może być niższa niż 18 zł/ha zmeliorowany;
2) ściągalności składki za 2014 r. minimum 70%. Zapis ten nie obowiązuje spółek
wodnych powstałych w 2015 r.
4. Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski spełniające wszystkie kryteria zapisane
w § 1 ust. 3 oraz złożone na druku określonym w § 2 ust. 1.
5. Spółka wodna może złożyć tylko jeden wniosek.
6.
1

Wartość dotacji zakładana na jeden wniosek nie może przekroczyć 16 000 zł.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 poz. 951, poz.1513, z 2013 poz. 21,
165, z 2014 r. poz. 659, poz. 822, poz. 850, poz. 1146.

7. Zadanie winno być wykonane w roku 2015, przy czym początek
realizacji zadania opisanego we wniosku powinien nastąpić po rozstrzygnięciu naboru
wniosków przez Zarząd Województwa, a zakończenie do 31 października 2015 r.
8. Zarząd Województwa może przyznać mniejszą dotacje niż jest wnioskowana.
W takim przypadku spółka wodna może złożyć korektę do wniosku (zgodnie ze
wzorem określonym w § 2 ust. 3) w terminie 10 dni od dnia ogłoszenia przez Zarząd
Województwa rozstrzygnięcia konkursu. Nie złożenie korekty do wniosku powoduje, iż
spółka wodna zobowiązana jest wykonać całość zadania pomimo zmniejszonej kwoty
wnioskowanej dotacji.
§

2. 1. Wzór wniosku na realizację zadania publicznego w zakresie utrzymania
wód i urządzeń wodnych w 2015 roku dla spółek wodnych określony został
w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wzór umowy określony został w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Wzór ewentualnej korekty zakresu rzeczowego i finansowego zadania,
wynikającej z przyznania dofinansowania w wysokości niższej niż wnioskowana przez
Wnioskodawcę określony został w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Kosztorys zadania należy wykonać zgodnie z licencjonowanym programem
kosztorysowym „NORMA”, który można pobrać w biurach terenowych KujawskoPomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.
5. Wyżej wskazane wzory znajdują się na stronie internetowej Urzędu
Marszałkowskiego: www.kujawsko-pomorskie.pl (Menu tematyczne, Rolnictwo i obszary
wiejskie) można je również pobrać w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, Departament
Rolnictwa i Geodezji, ul. Targowa 13/15.
§ 3. Wnioski należy składać osobiście do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu,
Departament Rolnictwa i Geodezji, plac Teatralny 2, do dnia 20 marca 2015 r., do godz.
14.00 lub przesłać pocztą - listem poleconym na adres Urzędu Marszałkowskiego
w Toruniu, Departament Rolnictwa i Geodezji, plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.
O zachowaniu terminu decyduje data złożenia wniosku do departamentu, a w przypadku
przesłania pocztą, listem poleconym data stempla pocztowego.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Panu Dariuszowi Kurzawie - Wicemarszałkowi
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

