
-Projekt- 
Uchwała Nr X/ …. / 2011 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 29 września 2011 roku 

 
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 30 czerwca 2011 r. 

nr VIII/96/2011 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budŜetu 
Powiatu Wodzisławskiego dla spółek wodnych na bieŜące utrzymanie wód  
i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji. 

 
 
Na podstawie art. 12 pkt 11) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) art. 164 ust. 5a-5d oraz ust. 7 
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2005 r., Nr 239, poz. 2019  
ze zm.) oraz art. 250-253 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  
(Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.) z zachowaniem przepisu art. 7 ust. 3 ustawy  
z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej  
(t. j. Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404 ze zm.) 
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
1. W uchwale Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 30 czerwca 2011 r. nr VIII/96/2011  

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budŜetu Powiatu Wodzisławskiego dla spółek 
wodnych na bieŜące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub 
dofinansowanie inwestycji, wprowadza się następującą zmianę: w § 2 po punkcie 4 dodaje 
się punkt 4a w brzmieniu: 
 
„W roku wejścia w Ŝycie niniejszej uchwały rozpatrywane będą wnioski składane  
w okresie od dnia 30 czerwca 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.” 

 
§ 2 

 
1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego. 
2. Uchwała wchodzi w Ŝycie z upływem 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
do projektu uchwały Nr X/ …. / 2011 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 29 września 2011 roku 

 
 
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 30 czerwca 2011 r. 

nr VIII/96/2011 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budŜetu 
Powiatu Wodzisławskiego dla spółek wodnych na bieŜące utrzymanie wód  
i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji. 

 
  Uchwałą z dnia 30 czerwca 2011 r. nr VIII/96/2011 Rada Powiatu Wodzisławskiego 
ustanowiła zasady udzielania dotacji celowej z budŜetu Powiatu Wodzisławskiego dla spółek 
wodnych na bieŜące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie  
lub dofinansowanie inwestycji. 
  Zgodnie z § 2 pkt 4) ww. uchwały wnioski o udzielenie dotacji składa się do Zarządu 
Powiatu Wodzisławskiego za pośrednictwem Wydziału Ochrony Środowiska, w terminie  
do dnia 10 sierpnia roku poprzedzającego rok, w którym będzie udzielona dotacja.  
  JednakŜe powyŜsza uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego dopiero dnia 19 sierpnia 2011 r., zatem 9 dni po upływie terminu 
składania wniosków o udzielenie dotacji. 
  Celem umoŜliwienia podmiotom ubiegania się o dotację na 2012 r. wprowadza się  
w 2011 r. okres przejściowy, przyjmując, iŜ rozpatrywane będą wnioski składane w okresie 
od 30 czerwca do 31 grudnia br. 
 
 
 

NACZELNIK WYDZIAŁU 
OCHRONY ŚRODOWISKA 
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