
Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr XXV/25 /2014 
Rady Powiatu Grudziądzkiego 
z dnia 29 września 2014 r.  

 
 
 

 
…………………………………………………..             ..….…..………………………….......... 
Pieczątka firmowa spółki wodnej                  miejscowość i data 

 
 
 

Zarząd Powiatu Grudziądzkiego 
ul. Małomłyńska 1 
86-300 Grudziądz 

     
 
 

Wniosek o przyznanie z budżetu Powiatu Grudziądzkiego  
dotacji celowej dla spółki wodnej  

 
 
 

1. Dane dotyczące wnioskodawcy: 
a) nazwa spółki 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

b) adres siedziby 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
 
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

c) data i numer wpisu w katastrze wodnym 
 

…..………………………………………………………………………………………..………………………………………………... 
d) REGON  

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

e) numer rachunku bankowego 
 

…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………… 
 
 

 



f) osoby upoważnione do składania oświadczeń woli  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

g) dane osoby uprawnionej do kontaktu (imię i nazwisko, telefon kontaktowy, e-mail) 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
2. Informacja o działalności spółki wodnej: 

a)  długość rowów melioracyjnych szczegółowych objętych działalnością 
       spółki      

…………… km 

b)   powierzchnia gruntów rolnych objętych działalnością spółki  
              
       - w tym powierzchnia gruntów zmeliorowanych                

.…………… ha 
 

……………. ha 

c)    wysokość uchwalonej składki członkowskiej w roku bieżącym ……….. zł/ha 

d)  przychód ze składek członkowskich osiągnięty w roku poprzedzającym ..…………… zł 
e) ściągalność składek członkowskich wg stanu na koniec roku 
      poprzedniego 

 
.……………. % 

f) wartość robót konserwacyjnych wykonanych na urządzeniach 
       melioracji wodnych szczegółowych w roku poprzednim …………….. zł 
g)   kwota zrealizowanego budżetu spółki za rok poprzedni ..…………… zł 
h)   planowany przychód ze składek członkowskich w roku bieżącym                         

..…………… zł 
i)    planowana wartość robót na rok bieżący  

…………….. zł 
 
3. Opis zadania (proponowanych do realizacji robót) 

a) tytuł zadania: 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
b) miejsce i termin realizacji zadania (numer działek i obręb): 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 



c) zakres rzeczowy zadania  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
d) zakres finansowy zadania: 
 

- koszt zadania brutto …………… zł 

- wysokość wnioskowanej dotacji celowej …………… zł 

- udział środków własnych …………… zł 

- udział środków z innych źródeł …………… zł 

 
 
Załączniki do wniosku: 
1. Aktualny odpis dokumentu rejestrowego spółki wodnej. 
2. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktualnej uchwały budżetowej spółki. 
3. Kopia mapy przedstawiającą lokalizację zadania oraz przedmiar robót z określoną 

wartością zadania. 
 

 
           Zarząd Spółki Wodnej 
 
         

1.……………………………………. 
 
 
 
       2……………………………………..  

      (czytelne podpisy osób upoważnionych  
do składania oświadczeń woli)                             

 


