
Załącznik nr 1 do Uchwały iir 259'XXX V/18 
Rady Powiatu w Otwocku z dnia 26 kwietnia 2018 r.

W NIO SEK  - korekta

o przyznanie w 2022 roku dotacji celowej dla spółek wodnych z budżetu Powiatu Otwockiego

1. Dane wnioskodawcy;
1) nazwa spółki wodnej: Spółka Wodna Celestynów Północ
2) adres 05 — 430  Celestynów ul. Osiecka 1

3) data wpisu i numer w katastrze wodnym wpis do systemu informacyjnego gospodarowania wodami 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 23.05.20 i  Hr poz. nr 595
4) nazwa banku i numer rachunku bankowego -  BNP PARIBA5 {Raiffeisen Polbank)

07 17 5 0  0 0 12 0000 0000 4 0 9 10 7 9 4

5) osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej /zgodnie ze statutem/-

a) Krzysztof Wieczorkowski -przewodniczący teł.

b) Krzysztof Zawada -wiceprzewodniczący tel.
2. Działalność spółki wodnej:

1) powierzchnia gruntów objęta działalnością spółki wodnej -  obszar Cełestynowa na południowy wschód 
od linii kolejowej około 400 - ha

2) długość rowów objęta działalnością spółki wodnej 30 km

3) wysokość obowiązującej składki (zł/członka, zł/ha, itp) 120zł /  członka /  rocznie

4) ściągalność składek członkowskich za rok ubiegły- wg. stanu nadzień 31 h rudnia 2020 roku 80 .%

3 . Opis planowanego przedsięwzięcia (zakres rzeczowy, miejsce realizacji, planowany termin realizacji zadania, 

sprecyzowanie przedsięwzięcia): wykonanie czyszczenia rowu w części zakrytej i odkrytej z mułu zarostów 

itp., planowany termin lipiec październik 20 2 2 r, miejsce realizacji rów nr 3 1 5  działki (ok<tło 200 mb),

* Miejsce realizacji załącznik n rl mapka w obrębie działek nr: 764, 763, 759, 758,. \
<$>

4. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania wraz ze wskazaniem źródeł finansowania zadania

1) Całkowity koszt planowanego przedsięwzięcia 24 000 zł brutto (dziewięć tysięcy złotych, do tu ją  celowa z 
Powiatu Otwockiego 9 000 zł.).

2) Zestawienie robót i kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania (zestawienie powinno zostać 
sporządzone w oparciu o kosztorys inwestorski /ofertę wykonawcy /umowę z wykonawca, zawierające zakres wykonywanych prac

Lp
Zakres rzeczowy (np. wycinka drzew i krzewów, wycinka porostów, 
profilowanie skarp, odmuianie. plantowanie urobku, wywóz urobku, 

wykom wante rowów, oczyszczanie i u ymiana drenowania, iip.)
Wartość planowanych wydatków [zł]

1 wykonanie czyszczenia rowu w części zakrytej i odkrytej z 
mułu zarostów, odmuianie wywóz urobku, montaż 2 studni 
rewizyjnych.

120zł / mb * 200 = 24 000 zł
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3) Źródła finansowania przedsięwzięcia oraz udziai w łącznej wartości zadania poązc^góln^ o<Jtow: 

a) wnioskowana kwota dotacji z budżetu Powiatu Otwockiego 9 000 zł

&



b) środki spółki pochodzące ze zgromadzonych składek i in. Świadczeń 15 000

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 Otwockiego: 9 000 zł /słownie: 

trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset złotych brutto/

PK/.t iUDMUAU /.AKMUt 
SPÓl.KI V )DNFJCF,1/STYNÓW PÓŁN0(

Celestynów 20.04.2022r ......  .............
(miejscowość, data) (podpis ujiftHWHeTiego/-nych dokładania

oświadczenia woli w imieniu spółki



Celestynów 28,09.2Q21r
(miejsce i data)

ZAŁĄCZNIK NR1

Spółka Wodna Celestynów Północ.
05-430 Celestynów ul. Osiecka i

SPO ł.KA WODNA
CELESTYNÓW PÓŁNOC

05-430 Celestynów, u). Osiecka 1 
NIP 532 20 79 033, REGON 380366033

W „

OŚWIADCZENIE 
SPÓŁKI WODNEJ CELESTYNÓW PÓŁNOC

Oświadczamy, że Spółka Wodna Celestynów Północ nie działa w celu 
osiągnięcia zysku .

PK/.hWUIJY 
SPÓł.KI \M)I)VK

AK/.AIIl
n u  p ó ł n o c

(pod: cego}

Wil'tFK/tV\Ul).MUĄOi ZAKZAUt 
SPÓŁKI WOD.NytfilESTYNÓW EWs i

yrdofZmdt
(podpis wiceprzewodniczącego)

Adres do korespondencji: Spółki Wodnej Celestynów Północ.
05-430 Celestynów ul. Obrońców Pokoju 34B

Spółki Wodnej Celestynów Północ 05-430 Celestynów ul. Osiecka I
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Załącznik nr 2
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