Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/542/2018
Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 27 lipca 2018 roku

WNIOSEK
o przyznanie w ……………. roku dotacji celowej z budżetu Powiatu Kaliskiego na
bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych
1. Dane dotyczące wnioskodawcy:
Nazwa Spółki Wodnej
Adres
Data wpisu i numer w katastrze wodnym
Nr rachunku bankowego
Osoba uprawniona do składania oświadczeń
woli w imieniu Spółki Wodnej- nr tel.
Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie
wniosku – nr tel.

2. Wysokość wnioskowanej dotacji z budżetu Powiatu Kaliskiego:
Udział własny spółki wodnej w kosztach realizacji zadania

……….…

%

Wnioskowany udział Powiatu Kaliskiego w kosztach realizacji zadania

……….…

%

Kwota udziału własnego spółki wodnej w kosztach realizacji zadania

Kwota wnioskowanej dotacji z budżetu Powiatu Kaliskiego:

……………..… zł.
……………… zł.
słownie:……………………………..
………………………………………
………………………………………

3. Zakres rzeczowy i finansowy proponowanych do realizacji robót:
- rowy ………………….. m
……………………. zł
- drenowanie…………….. ha ………………….. zł

1) zakres rzeczowy:
2) zakres finansowy — wartość ogółem:

…………………………..zł

4. Miejsce i termin realizacji proponowanego zakresu robót:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
5. Działalność spółki wodnej:
Powierzchnia gruntów zmeliorowanych objęta działalnością spółki
wodnej
Długość rowów objęta działalnością spółki wodnej
Ściągalność składek członkowskich wg stanu na dzień
31 grudnia 20……….roku - wskaźnik ściągalności
wysokość składki uchwalona na bieżący rok

………………………….
(data)

……………… ha
…………….. km
……….….. %
………….. zł/ha

…………….…………………………………….
pieczęć i podpis
osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli

Wykaz załączników do wniosku:
1) kosztorys lub zestawienie robót wraz z określeniem ich wartości.
2) oświadczenie czy spółka wodna działa w celu osiągnięcia zysku.
3) wszystkie zaświadczenia o wysokości pomocy de minimis oraz wszystkie
zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie
wnioskodawca otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz
w dwóch poprzednich latach podatkowych albo oświadczenie o wysokości w/w
pomocy, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie
(w przypadku, gdy dotacja stanowi pomoc de minimis),
4) informacje, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca
2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający
się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53, poz. 311 ze zm.).

