Dziennik Urzędowy W ojewództwa Mazowieckiego
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Załącznik nr 1 do uchwały Nr 259/XXXV/18
Rady Powiatu w Otwocku z dnia 26 kwietnia 2018 r.

i. ii ,V

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

1. Dane wnioskodawcy:
1)

Nazwa spółki wodnej: SPÓŁKA WODNA PODBIEL

2)

Adres: PODBIEL 87, 05-430 CELESTYNÓW

3)

Data wpisu i numer w katastrze wodnym 21/11/2012 poz. 530

4)

Nazwa banku i numer rachunku bankowego
BNP PARIBAS 49 1750 0009 0000 0000 4090 6053
osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej /zgodnie ze statutem/

5)

a) Tadeusz Rosłonek

,

b) P a w e ł S z o l

2. Działalność spółki wodnej:

1) powierzchnia gruntów objęta działalnością spółki wodnej 1573 ha
2) długość rowów objęta działalnością spółki wodnej 30 km
3) wysokość obowiązującej składki 100 zł/członka
4) ściągalność składek członkowskich za rok ubiegły, wg. stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku - 53 %

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

realizacji zadania, sprecyzowanie przedsięwzięcia):
Planowane przedsięwzięcie przeprowadzone zostanie na działkach 7, 9, 10, 11 znajdujących się
w miejscowości Podbiel gm. Celestynów na odcinku ok. 500 m. W skład prac wejdzie mechaniczne
i ręczne usunięcie namułów oraz drzew I krzewów w świetle rowów, a także usunięcie tam bobrowych
zgodnie z porozumieniem z Gminą Celestynów z dnia 29.10.2021r.
Termin prac 01/09/2022 - 15/11/2022.
4. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania wraz ze wskazaniem źródeł finansowania

zadania
1) Całkowity koszt planowanego przedsięwzięcia 15 000 zł
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):________ _____
__
__
____
___________ _____
Zakres rzeczowy (np. wycinka drzew i krzewów, wycinka porostów,
Lp profilowanie skarp, odmulanie, plantowanie urobku, wywóz urobku, Wartość planowanych wydatków [zł]
wykonywanie rowów, oczyszczanie i wymiana drenowania, itp.)
7 000
Usunięcie namułów
1
3 000
Usunięcie drzew i krzewów
2
3

Usunięcie tam bobrowych

5 000
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3)
Źródła finansowania przedsięwzięcia oraz udział w łącznej wartości zadania poszczególnych
środków:
a) wnioskowana kwota dotacji z budżetu Powiatu Otwockiego 9 000 zł = 60 %
b) środki spółki pochodzące ze zgromadzonych składek i in. świadczeń 2 000 zł = 13,33 %
c) inne środki - 4 OOOzł = 26,67 %, pochodzące z dotacji z Gminy Celestynów
5. Wysokość wnioskowanej kwoty dotacji pochodzącej z budżetu Powiatu Otwockiego:
9 000 zł /słownie: dziewięć tysięcy złotych/
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/Se^eta:
Przewodniczący
..........................-y-y -..i ..........■/............. Pa , Szol■

(miejscowość, data)

( p o d p i s m s k ł a d a n i a j
oświadczmia wćSi w imieniu spółki wodnej)

Załączniki:
1. Oświadczenie, że spółka wodna nie działa w celu osiągnięcia zysku (w przypadku braku ubiegania się
o dotację na prowadzoną działalność, umożliwiającą osiągnięcie zysku netto).
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Oświadczenie

Oświadczam, że Spółka Wodna Podbiel nie działa w celu osiągnięcia zysku
V-ce Przewodniczący

Szol
Tadeusz Rosłonek

2. Mapa poglądowa z oznaczeniem miejsca realizacji planowanego zadania inwestycyjnego.
_ .... •. . 06-43u

MAPA POGLĄDOWA

