
Zał. nr 1

..., dnia
(miejscowość)

(pieczątka firmowa spółki wodnej)

Wojewoda Dolnośląski
pl. Powstańców Warszalvy 1

50-153 wRoCŁAW

WNIOSEK
o przyznanie dotacji podmiotowej z butiżetu państwa w Ż020 roku na dofinansowanie
działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań nłiązanych z utrzymaniem urządzefit
melioracji wodnych

I. Dane dotvczace wnioskodawcy:

1. Adres korespondencyjny spółki wodnej

telefon .... fax

gmina

którą reprezentują:

, powiat

2. Nazwa banku

3. Właściciel konta bankowego

4. Numer konta bankowego

II. Dane do wyliczęnia dotacji

1. Długość rowów melioracyjnych objętycl^ &liałalnością spółki (km) ..

- w tym rowy stanowiące własność Skłrbu Państwa (km) ...'...

WartośÓ robót konserwacyjnych wykonanych na urządzeniach melioracji wodnych

w 2019 roku ze składek członkowskich (zł)

WartośÓ robót konserwacyjnych planowanych do wykonania ze składek członkowskich

naurządzeniach melioracji wodnych w 2020 roku (zł)

4. WysokoŚÓ uchwalonej składki na2020 rok (złlha)

5. Ściągalność składek członkowskich z"l20la rok (%) ..

Ż.

a
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III. Dane uzupełniające

1. Powierzchnia gruntów rolnych objętych działalnością spółki (ha)

- w tym powierzchnia gruntów zmeliorowanych (ha) .....

2. Przychócl zę składek człnnkowskich w 2019 roku (rł)......

3. Planowany przychód ze składek członkowskich w Ż020 roku(zł)

IV. Plan robót konserwacyinych:

1 . Lokalizacja (miej scowość/obręb)

Rodzaj robót .

Zakres rzeczow prac (km/h a/ szt.)

Numery działeW oznaczenie rowu .

Niezbędne koszty konserwacji obiektu (zł)

Wnioskowana wysokość dotacji (zł)

2. Lokalizacja (miej scowość/obręb)

Rodzaj robót.

Ztkrcs rzcczo\W prac (km/halszt.)

Numery działeW oznaczenię rowrr .

Niezbędne koszty konserwacji obiektu (zł)

Wnioskowana wysokośó dotacji (zł)

Zarząd Spółki Wodnej:

Sporządził:
(imię i nazwisko, tel. kontaktowy, e-mail)

Potwierdzam, że dane doĘczqce spółki wodnej sq zgodne ze stanemfaktycznym.
oświadczam, że uzgodniono ujęĘ we wniosku plan robót konserwacyjnych.

1 2

(podpis z pieczątką imienną
i firmową starostwa)
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V. Załączniki do wniosku:

1) potwierdzonaZazgodność z oryginałem uchwała walnego zgromadzenia gminnej spółki
wodnej w sprawie zatwierdzęnia sprawozdań z wykonania zadań rzeczowo-
finansowych i budzetu za rck 2019 (wraz z załącznikiem - jeŻeli w uchwale nie ujęto
danych),

2) potwierdzonaza zgodnośó z oryginałem uchwała walnego zgromadzenia gminnej spółki
wodnej w sprawie zatwierdzęnia planu robót i budzetu na rok 2020
(vłraz z załącznikiem - jeżeli w uchwale nie ujęto danych),

3) potwierdzona za zgodńość z oryginałem uchwała (lub równowaŻny dokument) walnego
zgromadzenia gminnej spółki wodnej w sprawie wyboru członków zarządu spółki
wodnej,

4) upowaŻnienie/pełnomocnictwa 'r-,ltządtl grninnej spółki wodnej udzielone
kierownikowi/dyrektorowi biura rejonowego związku spółek wodnych
do występowania w imieniu spółki przed organami administracji publicznej,

5) upoważnienie do zawierania umów udzielone przez zarząd rejonowego związku spółek
wodnych,

6) rnapa z Zaztac'Zoną lclkalizacją planowanych prac melioracyjnych,

7) kosztorys ,,przedwykonawczy'' uwzględniający koszt uporządkowania terenu
w obrębie wykonywanych prac konserwacyjnych, w tym usunięcie/wywóz namułu,
nieczystości, wyciętych gałęzi, itp.




