
 
 

UCHWAŁA NR XXV/378/21 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 

z dnia 26 stycznia 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia trybu postępowania w zakresie udzielania pomocy finansowej 
z budżetu Województwa Łódzkiego w formie dotacji celowej spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania 

oraz sposobu kontroli wykonania zadań 

Na podstawie art. 18 pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1668) oraz art. 443 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 695, 
782, 875 i 1378), uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr LVI/697/18 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie 
przyjęcia trybu postępowania w zakresie udzielania pomocy finansowej z budżetu Województwa Łódzkiego 
w formie dotacji celowej spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań 
(Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 5258), w załączniku nr 1 do uchwały nr LVI/697/18 Sejmiku 
Województwa Łódzkiego z dnia 25 września 2018 r. Tryb postępowania w zakresie udzielania pomocy 
finansowej z budżetu Województwa Łódzkiego  w formie dotacji celowej spółkom wodnym, sposobu jej 
rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań, wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„W celu uzyskania pomocy de minimis spółka wodna zobowiązana jest do przedstawienia organowi 
udzielającemu pomocy zaświadczeń, oświadczeń i informacji, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy 
z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 708 i 2377). Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis należy 
złożyć zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez 
podmiot ubiegający się o pomoc de minimis z dnia 29 marca 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 53 poz. 311, 
z 2013 r. poz. 276 oraz z 2014 r. poz. 1543).”; 

2) § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„Dotacje stanowiące pomoc de minimis, mogą być udzielane na podstawie niniejszej uchwały do czasu 
obowiązywania rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Łódzkiego. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. 

   

Przewodnicząca Sejmiku 
Województwa Łódzkiego 

 
 

Iwona Koperska 
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