
 

 

POROZUMIENIE NR OŚ 1/18 

z dnia 26 kwietnia 2018 r. 

w sprawie powierzenia wykonywania niektórych zadań z zakresu nadzoru nad spółkami wodnymi 

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U.  

z 2017 r. poz. 1868 późn. zm.) zawarte zostaje Porozumienie pomiędzy: 

Powiatem Opolskim reprezentowanym przez: 

1. Henryka Lakwę – Starostę Opolskiego 

2. Leonardę Płoszaj – Wicestarostę 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Opolskiego – pani Marioli Konachiewicz 

zwanym dalej „Przekazującym” 

a 

Gminą Dobrzeń Wielki w imieniu, której działa 

1. Henryk Wróbel – Wójt Gminy 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Dobrzeń Wielki – pani Barbary Buchty 

zwanym dalej „Przejmującym”, 

o następującej treści: 

§ 1. Powiat Opolski przekazuje, a Gmina Dobrzeń Wielki przejmuje prowadzenie zadań z zakresu nadzoru  

i kontroli nad Spółką Wodną w Dobrzeniu Wielkim wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo 

wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566), w tym wydawanie decyzji administracyjnych w I instancji. 

§ 2. Szczegółowy zakres przedmiotowy zadań powierzonych określa załącznik nr 1 do niniejszego porozumienia, 

stanowiący jego integralną część. 

§ 3.1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z zawartego Porozumienia przekazywane będą 

Przejmującemu w formie dotacji z budżetu Powiatu Opolskiego. 

2. Wysokość dotacji ustalono na 3 076 zł i będzie ona corocznie wzrastać o makroekonomiczny wskaźnik 

wzrostu cen i usług konsumpcyjnych przyjęty w założeniach do projektu Budżetu Państwa na dany rok budżetowy. 

3. Przekazywanie środków finansowych następować będzie w okresach do 15-go każdego miesiąca  

w wysokości równej 1/12 kwoty całości dotacji. 

§ 4. Przejmujący zobowiązany jest do wydatkowania przyjmowanych środków finansowych wyłącznie  

na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem zadań objętych Porozumieniem. 

§ 5. Przejmujący składa Przekazującemu roczne sprawozdanie rzeczowe i finansowe z realizacji powierzonych 

zadań w terminie do 15 stycznia następnego roku po otrzymaniu dotacji. 
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§ 6. Przekazujący nadzorować będzie wykonanie zadań powierzonych Przejmującemu przez upoważnionych 

pracowników. 

§ 7.1. Każda ze stron ma prawo rozwiązania niniejszego Porozumienie za uprzednim - 3 miesięcznym 

okresem wypowiedzenia. 

2. Przekazujący może rozwiązać Porozumienie bez zachowania okresu wypowiedzenia jeżeli Przejmujący 

nie wywiązuje się należycie z wykonywania zadań objętych Porozumieniem. 

§ 8. W przypadku rozwiązania Porozumienia w trakcie roku budżetowego, Przejmujący zobowiązany jest 

do rozliczenia otrzymanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych w terminie określonym przez 

Przekazującego. 

§ 9. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają zachowania trybu właściwego dla jego zawarcia. 

§ 10. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony. 

§ 11. Z dniem wejścia w życie niniejszego Porozumienia traci moc: 

·Porozumienie nr 1/03 z dnia 1 września 2003 roku. 

§ 12. Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

§ 13. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. Stroną realizującą czynności związane z ogłoszeniem jest Powiat Opolski. 

  

PRZEKAZUJĄCY: 

 

 

Starosta Opolski 

 

Henryk Lakwa 

 

 

Wicestarosta Opolski 

 

Leonarda Płoszaj 

PRZEJMUJĄCY: 

 

 

Wójt 

 

Henryk Wróbel 

 

 

Skarbnik Powiatu 

 

Mariola Konachiewicz 

 

 

Skarbnik Gminy 

 

Barbara Buchta 
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Załącznik  

do porozumienia nr OŚ 1/18 

zawartego w dniu 26 kwietnia 2018 r. 

 

Zakres przedmiotowy 

zadań powierzonych Porozumieniem 

Z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566) 

1. Wydawanie decyzji zatwierdzających lub zmieniających statut spółki bądź odmawiających zatwierdzenia 

statutu spółki wodnej (art. 446 ust. 3 i 4). 

2. Wydawanie decyzji ustalającej wysokość i rodzaj świadczeń dla osób niebędących członkami spółki 

wodnej, a odnoszących korzyści z jej urządzeń (art. 454 ust. 3, 4, 6 i 7). 

3. Nadzorowanie i kontrolowanie działalności spółki (art. 462 ust. 1). 

4. Stwierdzanie nieważności, wstrzymywanie wykonania uchwał organów spółki wodnej sprzecznych  

z prawem lub statutem spółki oraz w przypadku nieistotnego naruszenia prawa wskazywanie, iż wydano je  

z naruszeniem prawa (art. 462 ust. 4, 5, 6, 7, 8). 

5. Wydawanie decyzji o rozwiązaniu zarządu spółki wodnej w przypadku powtarzających się naruszeń 

prawa przez zarząd, ustanawianie zarządu komisarycznego spółki (art. 463 ust. 1 i 3). 

6. Wydawanie decyzji o rozwiązaniu spółki wodnej (art. 464 ust. 2). 

7. Wydawanie decyzji wyznaczającej likwidatora spółki wodnej, ustalającej jego wynagrodzenie (art. 465 

ust. 3 i 5). 

8. Występowanie z wnioskiem o wykreślenie spółki wodnej z systemu informacyjnego gospodarki wodnej 

(art. 467). 
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