Wniosek
o udzielenie dotacji celowej spółkom wodnym lub związkowi spółek wodnych z budżetu
Powiatu Leszczyńskiego
1. Dane wnioskodawcy:
1) nazwa spółki wodnej/związku spółek wodnych.......................................................................
2) adres .........................................................................................................................................
3) data wpisu i numer w katastrze wodnym .................................................................................
4) nazwa banku i numer rachunku bankowego ............................................................................
.......................................................................................................................................................
5) osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej/związku spółek
wodnych (zgodnie ze statutem):
a) ........................................................

tel. .................................

b) ........................................................

tel. .................................

2. Działalność spółki wodnej lub związku spółek wodnych:
1) powierzchnia gruntów objęta działalnością spółki wodnej/ związku spółek wodnych ...... ha
2) długość rowów objęta działalnością spółki wodnej/ związku spółek wodnych ................ km
3. Opis planowanego przedsięwzięcia:
1) Zakres rzeczowy
a) odmulenie rowu warstwą ………….cm, na odcinku ………………..….mb
b) wykaszanie skarp ………………….m2
c) odkrzaczanie …………………….....m2
d) czyszczenie przepustów …………...szt. łączna długość………………..mb
e) naprawa drenowania ……………..ha
f) zakupy……………….……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
2) Miejsce realizacji ………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
3) Planowany termin realizacji zadania …………………………………………………….
4. Opis znaczenia zadania dla gospodarki wodnej ………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
5. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania wraz ze wskazaniem źródeł
finansowania zadania:
1) Całkowity koszt planowanego przedsięwzięcia ........................ zł
2) Źródła finansowania przedsięwzięcia oraz udział w łącznej wartości zadania poszczególnych
środków:
a) wnioskowana kwota dotacji z budżetu Powiatu Leszczyńskiego....................... zł = ..........%
b) środki spółki wodnej lub związku spółek wodnych pochodzące ze zgromadzonych składek i
in. świadczeń................ zł = ....... %
c) inne środki ................ zł = .......... %, pochodzące z ...........................................................
d) inne środki ................. zł = .......... %, pochodzące z ..........................................................
e) inne środki ................. zł = .......... %, pochodzące z ...........................................................
5. Wysokość wnioskowanej kwoty dotacji pochodzącej z budżetu Powiatu Leszczyńskiego:
...............zł /słownie: ............................................................................................................../

....................................

……………………………………………

(miejscowość, data)

(podpis uprawnionego/-nych do składania
oświadczenia woli w imieniu spółki wodnej/
związku spółek wodnych)

Wykaz załączników do wniosku :
1. Przedmiar lub zestawienie robót wraz z określeniem ich wartości.
2. Potwierdzony za zgodność z oryginałem odpis budżetu Spółki Wodnej.

