
         Załącznik nr 1 
do uchwały nr…………………... 
Rady Powiatu Złotowskiego 
z dnia …………………... 2018 r. 
 
 

Wypełnia urząd: 
 

Nr wniosku  

Nr Uchwały  
Zarządu Powiatu 

 

Data Uchwały  

Kwota przyznanej 
dotacji (w zł) 

 

 
 
 
Pieczątka wnioskodawcy 

        …………………………………………… 
         Miejscowość i data  

 

 

WNIOSEK 

 

do Zarządu Powiatu Złotowskiego 

 

 o przyznanie w roku …………. dotacji z budżetu Powiatu Złotowskiego na bieżące utrzymanie  

 wód i  urządzeń  wodnych  oraz  na  finansowanie lub  dofinansowanie  inwestycji  dla Spółki   

 Wodnej w ……………………………….. 

 

 

    Kwota wnioskowanej dotacji …………………………………………… zł  

 

 

1. Dane dotyczące wnioskodawcy: 

a) nazwa spółki wodnej …………………………………………………………………... 

b) adres i nr tel. …………………………………………………………………………… 

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

c) data wpisu i numer w katastrze wodnym ……………………………………………… 

d) nr rachunku bankowego ……………………………………………………………….. 

e) osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej: 

1. ………………………………………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………………………………………. 



 

2. Działalność spółki wodnej: 

 

 
1. 

 
Powierzchnia gruntów zmeliorowanych objęta działalnością spółki 
wodnej 

 
……..…..….. ha 

 
2. 

 
Długość utrzymywanych urządzeń melioracji wodnych objętych 
działalnością spółki wodnej  

 
……….…... km 

 
3. 

 
Ściągalność składek członkowskich wg stanu na dzień 31.12. ……. roku 

 
….……..…... % 

4. Wysokość składki członkowskiej: 
 
na rok …………………….……. (bieżący) 
 
za rok ……………………….…. (ubiegły)  

 
 

……..…… zł/ha 
 

...……..…. zł/ha 

 
5. 

 
Wysokość zrealizowanego budżetu za miniony rok 

 
…...………… zł 

 

3. Informacje o projekcie planowanych robót objętych dotacją: 

1/ nazwa i miejsce realizowanego zadania w zakresie utrzymania wód i urządzeń 

melioracji wodnych: 

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….………

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….  

2/ szczegółowy opis zadania: 

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….………

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

.………………………………………………………………………………………  

3/ określenie celu realizacji przedsięwzięcia (zadania) i konieczność jego wykonania: 

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….………



…………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………….  

4/ planowany termin realizacji zadani od ……………..…… do ……………….…….  

5/ zakres rzeczowy: 

a) długość urządzenia melioracji wodnej  …………………......…. mb 

b) inne (naprawa drenarki, przepustów, studzienek itp.) …………………………… 

6/ całkowity koszt realizowanego zadania (w zł) …………………..…… - 100% w tym: 

wysokość wnioskowanej dotacji (w zł) ……………..……….… zł ……..…..………..% 

udział środków własnych (w zł) ……………………..………… zł …………..…..…..% 

inne środki (w zł) ……………………………………………….. zł …………………….% 

(wymienić jakie) …………………………………………………………………………… 

4. Osoby upoważnione do podpisywania dokumentów związanych z udziałem 

dotacji i jej rozliczeniem ze strony wnioskującego: 

 

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

Nazwisko i imię   stanowisko    adres zam. 

telefon 

 

………………………………………………………………………………………… 

Nazwisko i imię   stanowisko    adres zam. 

telefon 

 

Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy: 

 

………………………………………   …………………………………… 

imię i nazwisko       imię i nazwisko 

 

………………………………………   …………………………………… 

stanowisko       stanowisko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załączniki: 

1. Zestawienie robót wraz z określeniem ich wartości. 
2. Uchwała dotycząca składki na dany rok rozliczeniowy. 
3. Uchwała dotycząca składki za ubiegły rok rozliczeniowy. 
4. Potwierdzony za zgodność z oryginałem odpis budżetu spółki wodnej. 
5. Dokument stanowiący o posiadanych uprawnieniach do reprezentacji spółki. 

 
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku o przyznanie dotacji z budżetu Powiatu 
Złotowskiego niezbędnych do realizacji procesu przyznania dotacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1000.). 
 
………………………………………………   ……………………………………………… 

(imię i nazwisko)      (imię i nazwisko) 


