
UCHWAŁA NR XXXIX/308/2022 
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE 

z dnia 24 marca 2022 r. 

w sprawie udzielenia dotacji celowej Miejsko - Gminnej Spółce Wodnej w Żarowie. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorzadzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559), art. 221 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. 
poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 443 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 2233 z późn. zm.) w zw. z Uchwałą Nr IX/46/2007 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 26.04.2017 r. w sprawie 
trybu postępowania o udzielenie z budżetu Gminy dotacji na realizację zadań publicznych Gminy podmiotom 
niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającyh w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczenia 
oraz kontroli wykonywania zleconego zadania Rada Miejska uchwala co nastepuje: 

§ 1. 1. Udziela się Miejsko - Gminnej Spółce Wodnej w Żarowie dotacji celowej w wysokości 20.000,00 zł 
z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych. 

2. Dotacja zostanie udzielona ze środków budżetowych na rok 2022. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Żarowie 

 
 

Roman Konieczny 
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Uzasadnienie 

Spółki wodne mogą korzystać z pomocy finansowej z budżetu jednostek samorządu terytorialnego na bieżące 
utrzymanie wód i urządzeń wodnych w formie dotacji celowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. 
Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.). Gmina Żarów od lat wspiera działania 
Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej w Żarowie poprzez udzielanie pomocy finansowej z budżetu gminy. Chcąc 
kontynuować te działania w roku 2022 Rada Miejska w Żarowie powinna podjąć uchwałę umożliwiającą 
udzielenie dotacji celowej dla Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej. 

Wobec powyższego podjęcie uchwały należy uznać za uzasadnione. 

Sporządził: 

Piotr Weiland 

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej 
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