
UCHWAŁA NR XXII/147/2016
RADY GMINY JASŁO

z dnia 6 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu 
Gminy Jasło, sposobu ich rozliczania

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2016 r. poz. 446 ), art. 164 ust. 5c ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 
r., poz. 145 ze zm.) Rada Gminy Jasło uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLII/294/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie trybu postępowania 
o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Jasło, sposobu ich rozliczania załącznik nr 1 - Wniosek o 
udzielenie pomocy finansowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały  powierza się Wójtowi Gminy Jasło.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy Jasło oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  Województwa 
Podkarpackiego.

 

Przewodniczacy Rady Gminy 
Jasło

Józef Dziedzic
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Załącznik do Uchwały Nr XXII/147/2016

Rady Gminy Jasło

z dnia 6 kwietnia 2016 r.

Wniosek o udzielenie pomocy finansowej

A. 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:……………..

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

B. Wielkość wnioskowanej dotacji:

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

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

C. Opis zadania przeznaczonego do realizacji z wnioskowanej dotacji:

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

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

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania:………………………………………………………………………

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

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

4. Harmonogram realizacji zadania:

Okres realizacji Rodzaj podejmowanych działań
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D. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz wskazanie źródeł finansowania zadania:

1. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania:

w tymRodzaj planowanych wydatków Łączna wartość 
planowanych wydatków 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 
zadania w %

Wnioskowana dotacja
Środki własne
Inne
Razem 100%

E. Dodatkowe uwagi:

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

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

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

Załączniki:

1. Aktualny odpis dokumentów rejestrowych

2. Statut

3. Oświadczenie, że spółka wodna nie działa w celu osiągnięcia zysku,

4. Potwierdzony za zgodność z oryginałem budżet spółki wodnej

5. Ostateczna decyzja pozwolenia na budowę, zgłoszenie

6. Projekt budowlany

7. Kosztorys inwestorski

8. Wyciąg rachunku bankowego spółki wodnej, potwierdzający posiadanie wkładu własnego
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