Załącznik nr 1
do Uchwały Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego Nr 7/195/15
z dnia 18 lutego 2015 r.

/pieczątka wnioskodawcy/

..............................…………...............................r.
/miejscowość data/

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wniosek
na wykonanie zadań publicznych w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych
w 2015 roku dla spółek wodnych
kwota wnioskowanej dotacji .................................... zł

1. Nazwa i adres siedziby wnioskodawcy
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................
NIP...............................................................REGON...........................................................
2. Nazwa banku i nr rachunku wnioskodawcy ........................................................................................

__

____

____

____

____

____

____

3. Informacje o działalności spółki wodnej, w tym:
1) obszar zmeliorowany objęty działaniem wnioskodawcy (w ha)
....................................................................................................................................
2) wysokość uchwalonej składki w 2014 r. .............................(w zł/ha zmeliorowany),
a w przypadku spółek wodnych powstałych w br. podać wysokość uchwalonej składki na
2015 r. ………. ( zł/ha zmeliorowany)
3)

ściągalność składki w 2014 r. ......... % *

*zapis nie obowiązuje spółek wodnych powstałych w br.

4. Informacje o projekcie planowanym do realizacji w 2015 roku

1) nazwa i miejsce realizowanego zadania w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
2) zakres rzeczowy zadania *

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

renowacja rowów melioracyjnych
renowacja drenowania
renowacja rurociągów betonowych od Ø 20,0 cm do Ø 50,0 cm
ubezpieczenie stopy skarpy kiszką faszynową
renowacja wylotu rurociągu od Ø 20 cm do Ø 50 cm
renowacja przepustu rurowego od Ø 40 cm do Ø 80 cm
renowacja studni drenarskiej
renowacja zastawek melioracyjnych

* podkreślić właściwe

3) szczegółowy opis zadania
.............................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………….

4) określenie celu realizacji przedsięwzięcia ( zadania) i konieczności jego wykonania
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................
5) oczekiwane efekty
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
6) *planowany termin realizacji zadania od .........................2015 r. do ...........................2015 r.
•

maksymalny termin realizacji zadania do 31 października 2015 r.

7) przewidywana kalkulacja wstępna realizacji zadania
całkowity koszt (w zł )

......................................................................... – 100 %

w tym:

5.

wysokość wnioskowanej dotacji(w zł)

................................

- ............ %

udział środków własnych (w zł)

................................

- ............ %

Oświadczam, że:
TAK*

NIE*

w 2014 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów naszej spółki wodnej
zostałem / nie zostałem rozliczony z przyznanych przez Województwo dotacji
w latach ubiegłych i nie jestem pozbawiony prawa do ubiegania się o dotację od
jednostek samorządu terytorialnego
wnioskowane zadanie nie było / było dofinansowane ze środków budżetu
województwa w ostatnich trzech latach

niepotrzebne
skreślić

niepotrzebne
skreślić

jestem / nie jestem podmiotem niezaliczonym do sektora finansów publicznych
i nie prowadzę działalności w celu osiągnięcia zysku.

niepotrzebne
skreślić
niepotrzebne
skreślić

jestem / nie jestem podatnikiem podatku od towaru i usług VAT

* zaznaczyć właściwe

..............................................
imię i nazwisko

.............................................
podpis

.....................................................
imię i nazwisko

.....................................................
podpis

6.

Osoby upoważnione do podpisywania dokumentów związanych z udzielaniem dotacji i jej
rozliczeniem ze strony podmiotu:

....................................................................................................................................................
imię i nazwisko

stanowisko

telefon służbowy

....................................................................................................................................................
imię i nazwisko

stanowisko

telefon służbowy

Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy:
..............................................
imię i nazwisko

.............................................
podpis
/ pieczęć /

.....................................................
imię i nazwisko

.....................................................
podpis
/ pieczęć /

Załączniki:
1. dokumenty uwiarygodniające wnioskodawcę: wyciąg z katastru wodnego lub uchwała odnośnie wyboru
organu reprezentującego spółkę wodną, potwierdzona przez starostwo,
2. dokumenty wskazujące osoby upoważnione do zawierania umów,
3. opinia Biura Terenowego Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku
w sprawie kompletności dokumentacji oraz konieczności wykonania robót,
4. mapa ze wskazaniem lokalizacji wnioskowanego zadania w skali nie większej niż 1:5000,
5. kosztorys zadania wykonany zgodnie z licencjonowanym programem kosztorysowym „NORMA”, który
można pobrać w biurach terenowych Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we
Włocławku.
6. uzgodnienia niezbędne do bezkonfliktowego wykonania robót: oświadczenie o dokonaniu uzgodnień lub
oświadczenie o braku ich potrzeby.

