
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 259/X X XV /!8 
Rady Powiatu w Otwocku z  dnia 26 kwietnia 2018 r.

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 POŁUDNIE

2) adres RZAKTA, UL. WIEJSKA 31,05-408 GLINIANKA

3) data wpisu i numer w katastrze wodnym 2017-08-18, NR 586

4) nazwa banku i numer rachunku bankowego BANK Pekao SA. 93 1240 2119 1111 0010 7537 8685

5) osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej /zgodnie ze statutem/:
a) J A N  R O K I C K I

b) P A W E Ł  L E C H N I K

2. Działalność spółki wodnej:
1) powierzchnia gruntów objęta działalnością spółki wodnej 941 ha

2) długość rowów objęta działalnością spółki wodnej 15,4 km

3) wysokość obowiązującej składki (zł/członka, zł/ha, itp) 100 zł składka roczna

4) ściągalność składek członkowskich za rok ubieuh.. wg. stanu na 31 grudnia 2020 r.: 88,67%

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

rów A -  od dz. 252 do dz. 69/1 obręb Rzakta 
rów A-6 -  od dz. 245/4 do dz. 274 obręb Rzakta 

rów A-3 -  od. dz. 131/1 do dz. 31 obręb Rzakta 
Rów A-3-2 -  od dz. 17 do dz. 1 obręb Rzakta

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

1) Całkowity koszt planowanego przedsięwzięcia 43 880 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):

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

wykonywanie rowów, ocz' szczanie i wymiana drenowania, itp.)
Wartość planowanych wydatków [zł]

1 koszenie rowu A ode. 2800 m, naprawy drenarskie 16 800

2 koszenie, odmulanie, wycinka A-6 ok. 600 m 10 200

3 koszenie rowu A-3, ode. 1000 m 6 000

4 koszenie, odmulanie, czyszczenie przepustów, wycinka 
krzewów, rów A-3-2, ode. 640 m

10 880

5

3) Źródła finansowania przedsięwzięcia oraz udział w łącznej wartości zadania poszczególnych środków:



a) wnioskowana kwota dotacji z budżetu Powiatu Otwockiego 25 000 zł = 57 %

b) środki spółki pochodzące ze zgromadzonych składek i in. świadczeń 18 880 zł = 43 %

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: 25 000 zł 

/słownie złotych dwadzieścia pięć tysięcy/

Przewodniczący

k/  / /
Jan Rokicki

Rzakta, ,v>..04.2022 r.   ■ •
(miejscowość, data) (podpis uprawnionego/-nych do składania

oświadczenia woli 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).
2. Mapa poglądowa z oznaczeniem miejsca realizacji planowanego zadania inwestycyjnego.



'■ WODNA pr < ' 
\M -'-Wiejska 

>nka, po w 
r ' 207 22 , 
rj8144478L..

SPÓŁKA WÓDKA P r f ' “"S 
Rzakta, ul. Wiejska 

05-408 Glinianka, pow 
NIP 532 207 22 ,

REGON 3681444781

Rzakta, dnia 5 kwietnia 2022 roku

Oświadczam, że Spotka Wodna Południe nie działa w celu osi1 osiągnięcia zysku.

Przewodniczący 

Jan Rokicki




