
                                                                         Załącznik nr 2  

                                                                                                       do Uchwały Nr  514/16 

                                                                                                                          Zarządu Powiatu Opolskiego 

                                                                                                     z dnia  3 lutego 2016r. 

 

 

 

 
……………………………………                ….…..………………………….......... 
Pieczątka firmowa spółki wodnej                                      miejscowość i data 

 

 

 

Zarząd Powiatu Opolskiego 
ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole 

     

 

 

Wniosek o przyznanie z budżetu powiatu opolskiego w 2016 roku 

dotacji celowej dla spółek wodnych  

na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych  

 

 
1. Dane dotyczące wnioskodawcy: 

a)nazwa spółki 

…………………………………………………………………………………………………

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

b)adres 

…………………………………………………………………………………………………

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

c)data wpisu i numer w katastrze wodnym 

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

d)NIP 

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

e)REGON 

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

f)nr rachunku bankowego 

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

g)osoby upoważnione do podpisywania dokumentów 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

h)dane osoby uprawnionej do kontaktu (imię i nazwisko, telefon kontaktowy, e-mail) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

2. Informacja o działalności spółki wodnej: 

a) długość melioracyjnych rowów szczegółowych objętych działalnością spółki ...………. km 

b) powierzchnia gruntów rolnych objętych działalnością spółki            …………. ha 

- w tym powierzchnia gruntów zmeliorowanych             …………. ha 



c) wysokość uchwalonej składki członkowskiej na 2016 rok         ………… zł/ha 

d) przychód ze składek członkowskich osiągnięty w 2015 roku         …………... zł 

e) ściągalność składek członkowskich wg stanu na 31 grudnia 2015 r.        …………... % 

f) wartość robót konserwacyjnych wykonanych na urządzeniach melioracji wodnych 

szczegółowych w 2015 roku                     ……………... zł 

g) kwota zrealizowanego budżetu spółki za 2015 rok      ……………... zł 

h) planowany przychód ze składek członkowskich w 2016 roku                ……………... zł 

i) planowana wartość robót na 2016 rok                   ……………... zł 

 

3. Opis projektu (proponowanych do realizacji robót) 

a) tytuł projektu: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

a) miejsce realizacji projektu (nr działek i obręb): 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

b) zakres rzeczowy projektu – rozmiar (mb): 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

c) zakres finansowy: 

 –     wysokość całości zadania …………………………. zł. 

 -    wysokość wnioskowanej dotacji celowej z budżetu powiatu opolskiego (nie więcej niż 

60% całości zadania): ……………………………………….zł. 

 

Załączniki do wniosku: 
1. Aktualny odpis dokumentu rejestrowego spółki wodnej oraz jej statut. 

2. Dokument wskazujący osoby upoważnione do składania oświadczeń woli  

w imieniu spółki wodnej. 

3. Oświadczenie, że spółka wodna nie działa w celu osiągnięcia zysku. 



4. Potwierdzona za zgodność z oryginałem uchwała Walnego Zgromadzenia 

Spółki Wodnej w sprawie zatwierdzenia planu robót i budżetu na rok 2016,  

     4.1. dotowane zadanie musi być ujęte w planie robót na 2016r.  

     4.2. budżet na 2016r. musi uwzględniać finansowanie zadania w 100% ze   

środków własnych. 

5. Potwierdzona za zgodność z oryginałem uchwała Walnego Zgromadzenia 

Spółki Wodnej w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z wykonania zadań 

rzeczowo-finansowych i budżetu za rok 2015. 

6. Przedmiar robót z określoną wartością zadania. 

7. Opinia Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu   

o zasadności wykonania zgłoszonych we wniosku robót i potwierdzenie,  

że wytypowane do konserwacji urządzenia są umieszczone w ewidencji 

urządzeń melioracyjnych. 

 

        Zarząd Spółki Wodnej 

 

         

1.………………………………… 

 

 

        2………………………………….
       (czytelne podpisy lub z imienną pieczątką) 

 

Data ……………………………………. 

 

 

 

Realizując obowiązki nadzoru nad spółkami wodnymi potwierdzam dane i oświadczenia zawarte  

we wniosku Spółki zaświadczając równocześnie, że Spółka realizuje swoje zadania statutowe. 
 

 

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

( data,  podpis i pieczęć  organu nadzorczego lub osoby upoważnionej) 

 


