Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXVII/731/17
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 27.02.2017 roku

WNIOSEK
o przyznanie w roku 2017 dotacji z budżetu województwa wielkopolskiego na konserwację
urządzeń i budowę zastawek na systemach melioracji szczegółowych
1. Dane dotyczące wnioskodawcy:
a) Nazwa Spółki Wodnej ..........................................................................................................
b) Adres ....................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
c) Data wpisu i numer w katastrze wodnym ............................................................................
d) Nr rachunku bankowego ......................................................................................................
e) Osoba uprawniona do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki Wodnej:
...................................................................................... .tel .................................................
...................................................................................... .tel .................................................
(dane osobowe zawarte we wniosku nie będą przetwarzane ani udostępniane osobom trzecim
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2016 r. poz. 922 ze zm.).
2. Działalność spółki wodnej:
a) Powierzchnia gruntów zmeliorowanych objęta działalnością spółki wodnej .............ha
b) Długość rowów objęta działalnością spółki wodnej
.............km
c) Ściągalność składek członkowskich w roku poprzedzającym ubieganie się o dotację,
tj. według stanu na dzień 31 grudnia 20.…. roku
- wskaźnik ściągalności ............ %
d) Wysokość średniej składki z hektara w roku ubiegania się o dotację, tj. 20….… r.,
- ……..…zł/ha.
e) Wnioskowany udział samorządu województwa w kosztach realizacji zadania …......%
f) Deklarowany udział samorządów odpowiednio: gminy, gmin, powiatu, powiatów …......%
3. Zakres rzeczowy i finansowy planowanych do realizacji robót:
a) zakres rzeczowy – rozmiar: - rowy
………... mb …………….. zł.
- drenowanie ............... ha …………….. zł.
- zastawki
………... szt. …………..…. zł.
b) zakres finansowy – wartość ogółem
….................................... zł.
4. Termin i miejsce realizacji planowanego zakresu robót:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
5. Wysokość wnioskowanej pomocy: .............................. zł
..................................

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

(data)

pieczęć i podpis
osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli

Opinia Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu o zasadności wykonania
zgłoszonych we wniosku robót.
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
..............................................
pieczęć i podpis
przedstawiciela WZMiUW
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Wykaz załączników do wniosku:
1) przedmiar robót lub zestawienie robót wraz z określeniem ich wartości,
2) potwierdzony za zgodność z oryginałem odpis budżetu spółki wodnej,
3) dokument stanowiący o posiadanych uprawnieniach do reprezentacji spółki,
4) dokumenty potwierdzające spełnienie wymaganych w celu uzyskania dotacji kryteriów,
określonych
5) oświadczenie o podatku VAT
6) w celu potwierdzenia deklaracji, o tym, że z budżetów odpowiednio: gminy, gmin, powiatu,
powiatów – zostanie udzielona dotacja, albo dotacje, w wysokości pokrywającej co najmniej 30%
kosztów realizacji zadania objętego wnioskiem - dokumenty potwierdzające deklarację.
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