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WNIOSEK

o przyznanie w 2022 roku dotacji celowej dla spółek wodnych z budżetu Powiatu Otwockiego
1. Dane wnioskodawcy:
1) nazwa spółki wodnej

2)

adres

Spółka Wodna Zakręt

Trakt Brzeski 111, 05-077 Zakręt

3) data wpisu i numer w katastrze wodnym

13.03.2015r, 560

4) nazwa banku i numer rachunku bankowego

Santander Bank Polska S. A.

64 1090 1753 0000 0001 3022 5612
5) osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej /zgodnie ze statutem/:
a)

Robert Rudnicki

b)

Zbigniew Gawryś

2. Działalność spółki wodnej:
1) powierzchnia gruntów objęta działalnością spółki wodnej 334.4611 ha
2) długość rowów objęta działalnością spółki wodnej 4,5 km
3) wysokość obowiązującej składki (zł/członka, zł/ha, itp) 120 za rok,
4) ściągalność składek członkowskich za rok ubię^K, wg. stanu na dzień 31 sirudnia 2020r,
3.

43,63%

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

sprecyzowanie przedsięwzięcia):
a.

B ieżące utrzym anie i konserw acja row ów R-7 i R -8 n a terenie m iejscow ości Z akręt,
(w ycinka drzew i krzew ów , w ycinka porostów )
Miejsce realizacji prac:
Teren miejscowości Zakręt
Planow ane rozpoczęcie prac 0 1 ,04.2022r, zakończenie 15.11.2022 r.
4. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania wraz ze wskazaniem źródeł finansowania zadania
1) Całkowity koszt planowanego przedsięwzięcia 20 000 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):

Lp

1

Zakres rzeczowy (np. wycinka drzew i krzewów, wycinka porostów,
profilowanie skarp, odmulanie, plantowanie urobku, w yw óz urobku,
wykon> wanie rowów, oczyszczanie i wymiana drenowania, itp.)

B ieżące utrzym anie i konserw acja row ów R-7 i R -8 na
terenie m iejscow ości Zakręt,
(w ycinka drzew i krzew ów , w ycinka porostów).

Wartość planowanych wydatków [zł]

20 000

zł

RAZEM 20 000 zł

3) Źródła finansowania przedsięwzięcia oraz udział w łącznej wartości zadania poszczególnych środków:
a) wnioskowana kwota dotacji z budżetu Powiatu Otwockiego 8 OOOzł = 40%
b) środki spółki pochodzące ze zgromadzonych składek i in. świadczeń 3 OOOzł = 15%
c) inne środki 9 OOOzł = 45%, pochodzące z Gmina Wiązowna

5. Wysokość wnioskowanej kwoty dotacji pochodzącej z budżetu Powiatu Otwockiego: 8 OOOzł
/słownie złotych osiem tysięcy złotych/

/

Zakręt 16.09.2021 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.

Zakręt, Dn. 16.09.2021r.

Spółka Wodna Zakręt
Trakt Brzeski 111
05-077 Zakręt

OŚWIADCZENIE
Niniejszym jako Spółka Wodna Zakręt oświadczamy, że spółka wodna nie działa w celu osiągnięcia
zysku.
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