Załącznik n r 1 do U chw ały nr 259/XXXV/18
R ady Powiatu w O tw ocku z d nia 26 kw ietnia 2018 r.

WNIOSEK
o przyznanie w 2022 roku dotacji celowej dla spółek wodnych z budżetu Pow iatu Otwockiego

1. Dane wnioskodawcy:
1) nazwa spółki wodnej: SPÓŁKA WODNA CENTRUM
2) adres: MALCANÓW, ul. Graniczna 2E, 05-462 Wiązowna
3) data wpisu i numer w katastrze wodnym: 06.11.2017r., nr 587
4) nazwa banku i numer rachunku bankowego: BNP Paribas
Nr rachunku bankowego: 11 1600 1462 1816 2605 6000 0001
5) osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej /zgodnie ze statutem/:
a) Przewodniczący Zarządu: Stanisław Sochan
b) Wice Przewodniczący Zarządu: Robert Mikulski
2. Działalność spółki wodnej:
1) powierzchnia gruntów objęta działalnością spółki wodnej około 872 ha
2) długość rowów objęta działalnością spółki wodnej 20 km
3) wysokość obowiązującej składki (zł/członka, zł/ha, itp): 100 zł/członka
4) ściągalność składek członkowskich za rok ubiegły, wg. stanu na dzień 31 grudnia 2020roku: 50%
3. Opis planowanego przedsięwzięcia (zakres rzeczowy, miejsce realizacji, planowany termin realizacji zadania,

sprecyzowanie przedsięwzięcia):
Konserwacja głównego rowu melioracyjnego biegnącego między innymi przez miejscowości Malcanów,
Dziechciniec, Żanęcin
Miejsce realizacji prac: Główny rów odpływowy na trenie miejscowości Malcanów, działki o numerach:
70/1, 71/1, 71/5, 72/23, 72/24, 73/11, 73/16, 73/17, 74/25, 75/9, 76/10, 396, 78/2, 78/13 o łącznej długości około
300mb.
Planowane rozpoczęcie prac 30-06-2022 zakończenie 15-1 l-2022r.
4. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania wraz ze wskazaniem źródeł finansowania zadania

1) Całkowity koszt planowanego przedsięwzięcia: 33 400,00zł
2 ) Zestawienie robót i kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania (zestawienie powinno zostać
sporządzone w oparciu o kosztorys inwestorski /ofertę wykonawcy /umowę z wykonawcą, zawierające zakres wykonywanych prac
i koszt ich wykonania):

Lp

Zakres rzeczowy (np. wycinka drzew i krzewów, wycinka porostów,
profilowanie skarp, odmulanie, plantowanie urobku, wywóz urobku,
wykonywanie rowów, oczyszczanie i wymiana drenowania, itp.)

W artość planowanych wydatków [zł]

1

Odmulanie dna rowu

15 000,00

2

Plantowanie lub wywóz urobku

1 000,00

3

Stabilizacja i profilowanie skarp

8

4

Koszenie

700,00

5

Wycinka drzew i krzewów

700,00

6

Przekładanie przepustów, przybliżona ilość - 4szt.

8

000,00

000,00

3) Źródła finansowania przedsięwzięcia oraz udział w łącznej wartości zadania poszczególnych środków:
a) wnioskowana kwota dotacji z budżetu Powiatu Otwockiego: 10 020,00 zł = 30 %
b) środki spółki pochodzące ze zgromadzonych składek i innych świadczeń: 3 340,00zł = 1 0 %
c) inne środki 20 040,00 zł = 60 %, pochodzące z dotacji celowej Urzędu Gminy Wiązowna.
5. Wysokość wnioskowanej kwoty dotacji pochodzącej z budżetu Powiatu Otwockiego: 10020,OOzł
/słownie złotych/ dziesięć tysięcy dwadzieścia zł i 00/100 groszy.

um

Malcanów: 12.04.2022 r.
(miejscowość, data)

Załącznik:
1. Mapa poglądowa z oznaczeniem miejsca realizacji planowanego zadania inwestycyjnego.

Spółka W odna Centrum

Malcanów, dnia 28 w rześnia 2021 roku

M alcanów
ul. G raniczna 2E
05-462 W iązow na

OŚW IADCZENIE

M y niżej podpisani Stanisław Sochan i Robert M ikulski, odpowiednio Przew odniczący
Zarządu i Zastępca Przewodniczącego Zarządu Spółki Wodnej Centrum ośw iadczam y, iż
spółka w odna nie działa w celu osiągnięcia zysku.

87

t

>•

<

a

z

LU
<J]
LU

~J

