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Ze względu na pojawiające się wątpliwości dotyczące zasad dotowania zadań związanych
z usuwaniem skutków powodzi, które wystąpiły w latach 2012 – 2013, przedstawiam poniżej
następujące wyjaśnienia.
Prawo do ubiegania się o dofinansowanie, z rezerwy celowej budżetu państwa przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, do 100% wartości zadania polegającego
na usuwaniu skutków powodzi, które wystąpiły w latach 2012 - 2013 mają jedynie gminy
umieszczone w:


wykazie gmin poszkodowanych w wyniku powodzi w lipcu 2012 r.



wykazie gmin poszkodowanych w wyniku wystąpienia powodzi w czerwcu lub w lipcu
2013 r.

stanowiących załączniki do rozporządzeń Rady Ministrów, odpowiednio z dnia:
1. 4 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu gmin, w których są stosowane szczególne rozwiązania
związane z usuwaniem skutków powodzi z lipca 2012 r. (Dz. U. z dnia 19 grudnia 2012 r.
poz. 1438).
2. 22 listopada 2013 r. w sprawie wykazu gmin poszkodowanych w wyniku wystąpienia powodzi
w czerwcu lub w lipcu 2013 r., w których stosowane są szczególne rozwiązania związane
z usuwaniem skutków tych powodzi (Dz. U. z dnia 29 listopada 2013 r. poz. 1405)
wydanych na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1385, z późn. zm.).
Prawo to przysługuje jedynie gminom poszkodowanym w wyniku powodzi zdefiniowanej
w art. 9 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145
z późn. zm.), jako czasowe pokrycie przez wodę terenu, który w normalnych warunkach nie jest
pokryty wodą, powstałe na skutek wezbrania wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych,

kanałach oraz od strony morza, powodujące zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, środowiska,
dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej. Tak zawężona definicja powodzi oznacza,
że nie każde pokrycie terenu wodą może uprawniać do ujęcia gminy (miejscowości) w załączniku do
rozporządzenia, umożliwiającego z korzystania z uprawnień wymienionych w ww. ustawie,
w tym w szczególności do dofinansowania zadań do 100% z budżetu państwa. Przykładowo,
zniszczenia dokonane na skutek nawalnych deszczy, powodujących spływ wody ze zboczy górskich,
nie oznacza powodzi, w przypadku braku cieków (zbiorników) wodnych na terenie pokrytym wodą.
Jednocześnie podkreślić należy że uprawnienie ubiegania się o dofinansowanie w wysokości
do 100 % kosztów zadania, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi przysługuje jedynie gminom, których straty
w roku zaistnienia klęski żywiołowej przekroczyły 50% planowanych dochodów własnych za rok
poprzedzający rok wystąpienia powodzi. Oczywiście wysokość strat musi wynikać z ich weryfikacji
przez Komisję Wojewódzką, a nie ze zgłoszeń poszkodowanych gmin. Tylko w tym przypadku nie
stosuje się warunku określonego w art. 128 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach
publicznych. Należy również zaznaczyć, że jest to przepis szczególny, i że wymóg ten (50% strat) nie
obowiązuje w odniesieniu do innych rozwiązań wskazanych w rozporządzeniu, w przypadku gminy
ujętej w załączniku do tego aktu prawnego. W związku z powyższym, przy podpisywaniu umowy
dotacyjnej z jednostką samorządu terytorialnego nie należy ograniczać się tylko do potwierdzenia
ujęcia gminy (miejscowości) we właściwym rozporządzeniu, ale również niezbędne jest
zweryfikowanie ostatecznej wysokości strat w stosunku do dochodów własnych.
Nieprzestrzeganie przedstawionych wyżej zasad może narazić gminy na zwrot pobranych
nienależnie dotacji, na podstawie art. 169 ustawy o finansach publicznych.
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