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Możliwości dofinansowania 

przez Samorząd 

Województwa wybranych 

działań na obszarach 

wiejskich 
 

- „granty sołeckie” 

- spółki wodne 

 - drogi dojazdowe do gruntów rolnych 





Granty sołeckie  
 

dotacje celowe Województwa 

Łódzkiego na małe projekty lokalne 

w sołectwach 



W 2016 roku Województwo Łódzkie, jako pierwsze  

w kraju, uruchomiło pilotażowy program dotacji 

przeznaczonych na dofinansowanie projektów lokalnych 

w sołectwach.  

Projekt ten w pewnym stopniu wzorowany jest na 

zasadach budżetu obywatelskiego i ma na celu 

wsparcie mieszkańców najmniejszych miejscowości w 

Łódzkiem w realizacji projektów, które były 

najpotrzebniejsze.  

Pomysłodawcami projektów są mieszkańcy wsi z 

terenu województwa łódzkiego. 



Głównym celem udzielenia pomocy finansowej 

jednostkom samorządu terytorialnego województwa 

łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na 

dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie 

realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na 

terenach wiejskich jest: 

• wspieranie i promowanie inicjatyw społeczności 

lokalnej, aktywności społecznej,  

• pobudzanie aktywizacji mieszkańców,  

• budowanie świadomości obywatelskiej i tożsamości 

lokalnej.  

Program ma na celu również rozpoznanie lokalnych 

potrzeb, a także integrację środowisk lokalnych. 



W ramach przyznanej pomocy finansowej, w formie 

dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego, gminy 

wiejskie i miejsko-wiejskie województwa łódzkiego mogą 

sfinansować w całości lub uzupełnić wkład własny do 

projektów zgłaszanych im przez sołectwa tej gminy a 

dotyczących realizacji zadań własnych gminy, między 

innymi w zakresie: 

 ładu przestrzennego, zieleni gminnej i zadrzewień, 

 wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia 

warunków do działania i rozwoju sołectw i wdrażania programów 

pobudzania aktywności obywatelskiej, rozwoju społeczności lokalnych 

oraz wzmacniania tożsamości regionalnej, 

 poprawy dostępu do sektora kultury, kultury fizycznej, turystyki i rekreacji 

w regionie, 

 promocji gminy. 



Projekty zgłaszane do programu muszą spełniać 

następujące wymagania: 
1) rozpoczęcie realizacji i zakończenie realizacji projektu musi nastąpić w terminach 

podanych w ogłoszeniu o naborze wniosków na dany rok,  

2) projekt sprzyja integracji społeczności lokalnej, 

3) projekt wpisuje się w charakter danej miejscowości, 

4) projekt stanowi realizację potrzeb zgłaszanych przez społeczność lokalną, 

5) projekt przyczynia się do rozwoju społeczności lokalnej oraz wzmacniania 

tożsamości lokalnej, 

6) projekt angażuje w realizację mieszkańców (tj. w trakcie realizacji projektu 

mieszkańcy wykonują nieodpłatnie prace), 

7) projekt ma ustalony plan rzeczowo-finansowy uwzględniający wyłącznie wydatki 

niezbędne do realizacji projektu (bez możliwości finansowania prac wykonanych 

przez mieszkańców tzn. brak możliwości rozliczania umów z osobami fizycznymi), 

8) wnioskowana kwota dotacji w ramach projektu dla jednej miejscowości nie może być 

większa niż 5.000 zł (pięć tysięcy złotych). 



Składanie wniosków 

 
 W pierwszej kolejności powinno odbyć się zebranie sołeckie, na 

którym następuje podjęcie uchwały w sprawie wyboru realizacji 

projektu w danej miejscowości, 

  

 następie Rada Sołecka lub Sołtys przedstawia w Gminie wniosek, 

  

 spośród projektów złożonych przez Rady Sołeckie w danym roku  

Gmina dokonuje wyboru maksymalnie trzech projektów, dla 

których przedłoży do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Łódzkiego wnioski o dofinansowanie. 



Składanie wniosków  (CD) 

 

 Wybrane przez Gminę wnioski o udzielenie ww. dotacji celowej, 

należy składać w Kancelarii Urzędu Marszałkowskiego lub 

przesyłać za pośrednictwem firm świadczących usługi pocztowe 

na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, 

Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Al. Piłsudskiego 8, 

90-051 Łódź, w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze 

wniosków na dany rok.  

 Nabory wniosków ogłaszane są na stronie www.bip.lodzkie.pl w 

zakładce „Komunikaty”, na stronie www.lodzkie.pl/rolnictwo w 

zakładce „Dotacje dla gmin – projekty w sołectwach” oraz 

wywieszane na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Łódzkiego. 
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Zasady wyboru projektów 

 Wybrane przez Gminy wnioski, przesłane do Urzędu Marszałkowskiego są 

poddawane ocenie merytorycznej przed Komisję Konkursową.  
 

 Komisja przyznaje punkty w kategoriach: 

1) Projekt angażuje w realizację mieszkańców (wkład własny pracy) (1-20 pkt) 

2) Projekt sprzyja integracji społeczności lokalnej                               (1-30 pkt) 

3) Planowany udział wkładu własnego wnioskodawcy w odniesieniu do całkowitej 

wartości projektu                                                                             (0-30 pkt)  

 0%    -   0 pkt 

 od 0,01% do 25,00% - 10 pkt 

 od 25,01% do 50,00% - 20 pkt 

 pow. 50,00%   - 30 pkt 

4) Merytoryczna zawartość wniosku        (0-20 pkt) 

Projekt może zdobyć maksymalnie 100 punktów 



Zasady wyboru projektów (CD) 

 

W wyniku powyższej oceny wnioski o pomoc finansową są 

umieszczane na liście rankingowej w kolejności wynikającej 

z uzyskanej w trakcie oceny punktacji. Sejmik Województwa 

Łódzkiego, podejmuje decyzję o przyznaniu dotacji 

jednostkom samorządu terytorialnego, których wnioski 

uzyskały najwyższą ilość punktów, w ramach środków 

finansowych przewidzianych w budżecie Województwa 

Łódzkiego na dany rok. 



Dotacje w roku 2016 
Budżet na dotacje : 300.000 zł 

Ilość dotowanych projektów: 62 projekty 

Łączna wartość dotowanych projektów: 680.679,66 zł 

Łączna kwota udzielonej dotacji: 292.520,84 zł 

  

  

Dotacje w roku 2017 
Budżet na dotacje: 900.000 zł 

Ilość dotowanych projektów: 182 projekty 

Łączna wartość dotowanych projektów: 1.956.711,73 zł 

Łączna kwota udzielonej dotacji: 899.396 zł 



Spółki Wodne 
Melioracja, czyli regulacja stosunków wodnych w glebie jest 

bardzo ważnym elementem prawidłowego przystosowania 

środowiska do potrzeb produkcji rolniczej. Utrzymanie oraz 

eksploatacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych 

oraz prowadzenie racjonalnej gospodarki wodnej na terenach 

zmeliorowanych należy do podstawowych zadań  

Spółek Wodnych.  

 

 

 

 



Spółki wodne opierają finansowanie swojej 

działalności przede wszystkim na składkach członków. 

 

Członek spółki wodnej jest obowiązany do wnoszenia 

składek członkowskich i ponoszenia na jej rzecz 

innych określonych w statucie świadczeń, 

adekwatnych do celów tej spółki. 

 

Wysokość składek i innych świadczeń na rzecz spółki 

wodnej powinna być proporcjonalna do korzyści 

odnoszonych przez członków spółki wodnej w związku 

z działalnością tej spółki. 

 

 

 



 

Ponadto… 

 

Jeżeli osoby fizyczne lub prawne niebędące członkami 

spółki wodnej oraz jednostki organizacyjne 

nieposiadające osobowości prawnej odnoszą korzyści 

z urządzeń spółki wodnej lub przyczyniają się do 

zanieczyszczenia wody, dla której ochrony spółka 

wodna została utworzona, są obowiązane do 

ponoszenia świadczeń na rzecz tej spółki. 

(należności pieniężne lub obowiązki o charakterze 

niepieniężnym) 



Samorząd Województwa chcąc przyczynić się do znacznego 

poprawienia stanu technicznego urządzeń melioracji 

wodnych szczegółowych w województwie od 2004 roku 

przyznaje ze swego budżetu spółkom wodnym dotacje.  

Na przestrzeni ostatnich 14 lat daje się zauważyć, że 

udzielana pomoc w wielu przypadkach zapobiegła 

degradacji systemu melioracyjnego. 

 

Dofinansowanie robót konserwacji urządzeń melioracji 

wodnych szczegółowych przyczynia się do podniesienia 

sprawności urządzeń, przedłużając ich trwałość co ma 

znaczenie w gospodarce wodnej województwa, zapewniając 

prawidłowe odwodnienie i nawodnienie użytków rolnych. 



W roku 2016 na bieżące utrzymanie przez spółki wodne wód i urządzeń 

wodnych przeznaczono w budżecie województwa kwotę 2 000 000,00 zł.  

Kwota ta została rozdysponowana pomiędzy 74 spółki. 

Średnia wartość przyznanej dotacji wynosi 51,8 % planowanej wartości 

robót. 

W 2016 roku w ramach otrzymanych dotacji spółki wodne wykonały łącznie: 

- konserwację rowów melioracyjnych na długości 487 816 mb 

- konserwację drenowania: 

na powierzchni 267 ha  

poprzez usunięcie 267 sztuk awarii 

                                                             * * * 

W roku 2017 na bieżące utrzymanie przez spółki wodne wód i urządzeń 

wodnych przeznaczono w budżecie województwa kwotę 1 000 000,00 zł.  

Kwota ta została rozdysponowana pomiędzy 76 spółek. 

Średnia wartość przyznanej dotacji wynosi 26,2 % planowanej wartości 

robót. 

Spółki w chwili obecnej są w trakcie realizacji zaplanowanych robót (termin 

rozliczenia: 15 listopada 2017r.). 

 

 

 

 



Środki budżetu Województwa Łódzkiego pochodzące z 

tytułu wyłączania gruntów z produkcji rolniczej 

przeznacza się na ochronę, rekultywację i poprawę 

jakości gruntów rolnych. 

 



Dofinansowujemy budowę i modernizację dróg 

dojazdowych do gruntów rolnych 

 

Wnioskodawcą może być gmina lub powiat. Realizacja 

tego zadania ułatwia rolnikom dojazd do użytkowanych 

gruntów, ułatwia wywóz wyprodukowanych produktów 

jak i również poprawia płynność i bezpieczeństwo ruchu 

drogowego wszystkich użytkowników ruchu. 

 

Corocznie na ww. zadanie wpływa ok. 150 wniosków, na 

które  przeznaczone są środki w wysokości 17-20 mln zł. 

na współfinansowanie budowy i modernizacji 150 km 

dróg. 



Dofinansowujemy zakup sprzętu pomiarowego i 

informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do 

zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów  

 

Wnioskodawcą może być tylko samorząd powiatowy. 

Realizacja tego zadania przyczynia się do usprawnienia 

pracy Starostwa w związku z prowadzoną przez Starostę 

ochroną gruntów rolnych i leśnych. Zakupiony sprzęt 

umożliwia bieżący dostęp do baz danych zawartych w 

programach geodezyjnych, wydruki wyższej jakości map 

cyfrowych co umożliwia sprawną obsługę mieszkańców 

obszarów wiejskich. 

 

Corocznie na ww. zadanie przeznaczone są środki w 

wysokości 100 tysięcy zł. 



Dofinansowujemy wykonanie badań płodów rolnych 

uzyskanych na obszarach ograniczonego użytkowania oraz 

niezbędnych dokumentacji i ekspertyz z zakresu ochrony 

gruntów rolnych 

 

Wnioskodawcą może być tylko samorząd powiatowy. 

Zadanie to ma na celu poprawę efektywności w tworzeniu i 

aktualizacji map glebowo – rolniczych jak i również 

przyczynia się do wykonywania ekspertyz z zakresu ochrony 

gruntów polegających na opracowaniu stanu 

zanieczyszczenia gleb. Dzięki temu mieszkańcy obszarów 

wiejskich mogą prowadzić racjonalną gospodarkę rolną. 

 

Corocznie na ww. zadanie przeznaczone są środki w 

wysokości 100 tysięcy zł.  

 



Dziękuję za uwagę! 
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