
Załącznik nr 1  
do uchwały Nr III/25/18  
Rady Miejskiej w Pyzdrach 
z dnia  28.12.2018 r. 
 

 
 

Wniosek o  udzielenie pomocy finansowej 

 

I. Dane wnioskodawcy: 

1. Nazwa wnioskodawcy:………………………………………………………………………………...... 

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

2. Adres wnioskodawcy:…………………………………………………………………………………… 

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

3. Data i numer wpisu do katastru wodnego:……………………………………………………………. 

4. Numer rachunku bankowego:………………………………………………………………………….. 

5. Dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy:…………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Powierzchnia gruntów zmeliorowanych … i długość urządzeń wodnych objętych działalnością 

spółki wodnej……… 

7. Wartość procentowa ściągniętych składek za rok poprzedzający rok złożenia wniosku ……… 

8. Aktualna wysokość składki członkowskiej……………………… 

II. Wielkość wnioskowanej dotacji: 

1. Wnioskowana kwota dotacji:…………………………………………………………………………… 

2. Słownie:…………………………………………………………………………………………………... 

III. Opis zadnia przeznaczonego do realizacji z wnioskowanej dotacji: 

1. Zakres przedmiotowy zadania:………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

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

2. Zakładane rezultaty realizacji zadnia:…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

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

3. Termin i miejsce realizacji zadania:…………………………………………………………………… 

4. Harmonogram realizacji zadnia: 

Okres realizacji Rodzaj podejmowanych działań 

  

  

  

  

  



 

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz wskazanie źródeł 

finansowania zadania: 

1. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania: 

Rodzaj planowanych wydatków Łączna wartość 
planowanych 
wydatków 

w tym   

sfinansowanych 
z dotacji 

sfinansowanych ze 
środków własnych 

    

    

    

    

    

    

    

Razem    

 

2. Zestawienie źródeł finansowania zadnia 

Źródła finansowania zadania Łączna wartość planowanych 
wydatków 

Udział w poszczególnych źródeł 
finansowania w łącznej wartości 
zadnia w % 

Wnioskowana dotacja   

Środki własne   

Inne   

Razem  100% 

 

V. Dodatkowe uwagi: 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

VI. Podpisy  upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy: 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Załączniki: 

1. Aktualny odpis dokumentów rejestrowych oraz statut wnioskodawcy 

2 Oświadczenie, czy spółka wodna  działa w celu osiągnięcia zysku 

3. Dokument stanowiący o posiadanych uprawnieniach do reprezentacji spółki  

4. W przypadku ubiegania się o pomoc de minimis, do wniosku należy dołączyć także: 

1) zaświadczenia o wysokości pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie                      

i rybołówstwie, jakie spółka wodna otrzymała w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz          

w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wysokości tej pomocy w tym 

okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; 

2) wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, 

zgodny ze wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia          

29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych  p[rzez podmiot ubiegający 

się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010 r., Nr 53, poz.311 ze zm.).  


