
BURMISTRZ OPALENICY 
64-330 Opalenica, ul. 3 Maja 1 

Opalenica, dnia 18 kwietnia 2019 r. 
GK.6324.8.2019.ES 
 
 
 
 

OGŁOSZENIE 
 

 
Na podstawie § 2 załącznika do uchwały Nr LXII/374/2018 Rady Miejskiej w Opalenicy  

z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Opalenica 
spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania (Dz. 
Urz. Woj. Wielkop. z 2018 r. poz. 3835; zm.: Dz. Urz. Woj. Wielkop. z 2018 r. poz. 4298), 
Burmistrz Opalenicy ogłasza nabór wniosków o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu 
Gminy w 2019 roku. Kwota przeznaczona w budżecie Gminy w 2019 roku, na pomoc finansową 
dla spółek wodnych, wynosi 48.000,00 zł.  
 
Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać: 
 

1) nazwę i adres wnioskodawcy, 
2) datę i numer wpisu wnioskodawcy do katastru wodnego, 
3) numer rachunku bankowego wnioskodawcy, 
4) dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy, 
5) kwotę wnioskowanej dotacji, 
6) szczegółowy opis zadania, w tym jego zakres rzeczowy i finansowy, 
7) termin i miejsce realizacji zadania, 
8) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji oraz wskazanie źródeł finansowania 

zadania, 
9) podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy, 
10) oświadczenie, że spółka nie działa w celu osiągnięcia zysku, 
11) aktualny dokument rejestrowy oraz statut wnioskodawcy, potwierdzone za zgodność  

z oryginałem, 
12) budżet spółki na rok, w którym wnioskuje o udzielenie dotacji, potwierdzony za 

zgodność z oryginałem, 
13) kosztorys inwestorski wraz z zakresem robót, naniesionym na mapę poglądową. 

Wzór wniosku tanowi załącznik  do niniejszego ogłoszenia.  
Wnioski należy złożyć do dnia 30 kwietnia 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, ul. 3 Maja 1 
Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. 
 
Załączniki: 
Wniosek o udzielenie dotacji,  
(zał. nr 1 do załącznika do uchwały LXII/374/2018 Rady Miejskiej  
w Opalenicy (Dz. Urz. Woj. Wielkop. z 2018 r. poz. 3835;  
zm.: Dz. Urz. Woj. Wielkop. z 2018 r. poz. 4298)), 
 
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi Ewa Szychta 
tel.61 44 77 281 w. 24 
mail: srodowisko@opalenica.pl 
 

BURMISTRZ 
mgr Tomasz Szulc 


