
Załącznik nr  1  

do uchwały Nr XXVII/223/2021 

Rady Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia 24 lutego 2021r. 

 

WZÓR WNIOSKU 

o udzielenie w roku ……..dotacji z budżetu Powiatu Wągrowieckiego na bieżące utrzymanie 

wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub  dofinansowanie inwestycji. 

 

1. Dane dotyczące wnioskodawcy:  

a) pełna nazwa spółki wodnej 

………………………………………………………………...……………………………… 

b) siedziba i adres spółki wodnej 

………………………………………………………………………………………………… 

c) datę i numer wpisu do Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami 

………………………………………………………………………………………………… 

d) numer rachunku bankowego ………………………………………………………………. 

e) dane osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu spółki 

wodnej: 

……………………………………………………………………tel.…………………………

…….………………………………………………………………tel. ………………………..  

2. Informacje dotyczące działalności spółki wodnej:  

a) powierzchnia gruntów zmeliorowanych objętych działalnością  spółki wodnej ..…..……ha  

b) długość rowów objętych działalnością spółki wodnej ………………………...……....…km  

c) wartość procentowa ściągniętych bieżących składek członkowskich obliczona w odniesieniu do 

budżetu spółki wodnej, wg stanu na dzień 31 grudnia w roku poprzedzającym rok ubiegania się 

o dotację – za wyjątkiem spółek wodnych określonych w § 2 ust.4 pkt 3;               …………..…% 

d) wysokość ustalonej składki członkowskiej w roku ubiegania się o dotację ……….….zł 

3. Zakres rzeczowy i finansowy proponowanych do realizacji robót:  

1) zakres rzeczowy  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………



 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………. 

2) zakres finansowy: 

a)  rowy:                …………..……. mb;    ……..…………… zł;  

b) drenowania:          …………………  ha;    ……….………… zł; 

c) inne:                      …………………….  …….……….…… zł; 

 wartość ogółem:                                            ….………… zł 

4. Termin i miejsce realizacji proponowanego zakresu robót:  

…………………………………………………………..………………………….…………  

…………………………………………………………..…………………………………….  

……………………………………………………………………..………………………….  

5. Wysokość wnioskowanej dotacji:              ……………………….. zł  

 

 

………………….      …………..………………………  
      (Data)                    (pieczęć i podpisy osób uprawnionych  

     do składania oświadczeń woli)  

 

Wykaz załączników do wniosku:  

1) potwierdzenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, że urządzenia melioracji 

wodnych wskazane we wniosku znajdują się w prowadzonej ewidencji urządzeń melioracji wodnych 

oraz zmeliorowanych gruntów,  

2) przedmiar robót lub zestawienie robót wraz z określeniem ich wartości,  

3) dokument potwierdzający wymagalną ściągalność składek członkowskich w roku poprzedzającym 

ubieganie się o dotację (za wyjątkiem spółek wodnych określonych w § 2 ust. 4 pkt 3),  

4) dokument potwierdzający wysokość średniej składki członkowskiej z hektara w roku ubiegania się 

o dotację,  

5) dokument stanowiący o posiadanych uprawnieniach do reprezentacji spółki wodnej i składania 

oświadczeń woli w jej imieniu,  

6) uchwała zatwierdzająca budżet spółki wodnej na bieżący rok wraz ze wskazaniem jego wysokości,  

7) oświadczenie o podatku VAT, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 


