' SPÓŁKA WODNA STARA WIEŚ
Stara Wieś, ul.Fabryczna 6
05-430 Celestynów pow. Otwocki
NIP: 5322048765 REGON: 147300596

W NIOSEK

0 przyznanie w 2022 roku dotacji celowej dla spółek wodnych z budżetu Powiatu Otwockiego
1. Dane wnioskodawcy:
1) nazwa spółki wodnej; Spółka Wodna Stara Wieś
2) adres; Stara Wieś, ul. Fabryczna 6, 05-430 Celestynów
3) data wpisu i numer w katastrze wodnym; 09.06.2014 poz. 554
4) nazwa banku i numer rachunku bankowego; Bank Spółdzielczy w Otwocku, oddział w Celestynowie,
ul. św. Kazimierza 47; nr rachunku bankowego; 71 8001 0005 2002 0012 6553 0001.
5) osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej /zgodnie ze statutem/:
a) Marcin Solecki
b) Wiktor Mordecki
2. Działalność spółki wodnej:
1) powierzchnia gruntów objęta działalnością spółki wodnej 268,00 ha
2) długość rowów objęta działalnością spółki wodnej 7,5 km
3) wysokość obowiązującej składki (zł/członka, zł/ha, itp.) - 100,00 zł. od członka, 350,00 zł. od wspólnot
mieszkaniowych, 1000,00 zł. od Urzędu Gminy Celestynów.
4) ściągalność składek członkowskich zarok ubieuK , wg. stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku 100%
3. Opis planowanego przedsięwzięcia (zakres rzeczowy, miejsce realizacji, planowany termin realizacji zadania,
sprecyzowanie przedsięwzięcia): Odmulenie i profilowanie skarp rowu wzdłuż ul. Norwida w Starej Wsi
zlokalizowanego przy działce nr ew. 12-110, co stanowi kontynuację inwestycji rozpoczętej w 2019 r.
(kontynuowanej w 2021r.) oraz wyłożenie ścian rowu i dna rowu eko-ażurem betonowym na powierzchni
40m2. Planowany termin realizacji sierpień/wrzesień 2022r.
4. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania wraz ze wskazaniem źródeł finansowania zadania
1) Całkowity koszt planowanego przedsięwzięcia 6000,00 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
1 koszt ich wykonania):______________ _____ _____
___
__ ______ _____
Zakres rzeczowy (np. wycinka drzew i krzewów, wycinka porostów,
Lp profilowanie skarp, odmulanie, plantowanie urobku, wywóz urobku,
wykonywanie rowów, oczyszczanie i wymiana drenowania, itp.)

___

______________

Wartość planowanych wydatków [zł]

1

Odmulenie oraz profilowanie skarp

600,00

2

Wyłożenie rowu eko-ażurem

5400,00

3) Źródła finansowania przedsięwzięcia oraz udział w łącznej wartości zadania poszczególnych środków:
a) wnioskowana kwota dotacji z budżetu Powiatu Otwockiego 3600 zł. = 60 %
b) środki spółki pochodzące ze zgromadzonych składek i in. świadczeń 2400 zł.=40 %
c) inne środki.....................zł = ...............%, pochodzące z ..................................................................
d) inne środki......................zł =

%,pochodzącez ..............................................................

e) inne środki......................zł = ............. %, pochodzące z ............................................. .....................

5. Wysokość wnioskowanej kwoty dotacji pochodzącej z budżetu Powiatu Otwockiego: 3600,00 zł /słownie: trzy
tysiące sześćset złotych 00/100/
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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.
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OŚWIADCZENIE

Spółka Wodna Stara Wieś nie działa w celu osiągnięcia zysku.
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Mapka poglądowa: Stara Wieś, gm. Celestynów, pow. Otwocki. Kolorem czerwonym zaznaczono miejsce planowanych prac
w 2022 r. wzdłóż działki nr 12-110.
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