
 

 

UCHWAŁA NR 440/2018 

RADY MIASTA ZGORZELEC 

z dnia 30 października 2018 r. 

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Zgorzelec  

dla rodzinnych ogrodów działkowych 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późniejszymi zmianami), art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 17 ust. 1 i 2 

ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2176),  

Rada Miasta Zgorzelec uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Z budżetu Gminy Miejskiej Zgorzelec może być udzielona dotacja celowa na dofinansowanie zadań 

dla stowarzyszenia ogrodowego, które prowadzi Rodzinny Ogród Działkowy lub Rodzinne Ogrody Działkowe, 

zwane dalej „ROD”, jeżeli zostaną łącznie spełnione następujące kryteria: 

1) ROD znajduje się na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec; 

2) o dotację mogą ubiegać się jedynie ogólnodostępne Rodzinne Ogrody Działkowe, które umożliwiają 

swobodny wstęp na teren ROD dla mieszkańców miasta Zgorzelec; 

3) dotacja będzie przeznaczona na zadanie związane z rozwojem ROD, w szczególności na budowę  

lub modernizację infrastruktury ogrodowej, która wpłynie na poprawę warunków do korzystania  

z ROD przez działkowców i społeczność lokalną. 

2. Niezbędną do realizacji zadania dokumentację techniczną wykonuje na swój koszt Rodzinny Ogród 

Działkowy (ROD). 

3. Udzielona dotacja nie może przekroczyć 50% kosztów realizacji przedsięwzięcia, ale w kwocie 

nie większej niż 10.000,00zł. nakładu na zadanie, o którego dofinansowanie ubiega się Wnioskodawca. 

4. Dotacja może być przyznana dla każdego Wnioskodawcy nie częściej niż raz na 1 rok. 

5. Łączna kwota środków przeznaczonych na pomoc finansową, o której mowa w pkt. 1 jest określona 

w budżecie gminy na dany rok. 

§ 2. 1. Udzielenie dotacji, o której mowa w § 1 ust. 1 następuje na podstawie pisemnego wniosku ROD. 

2. Wniosek, o którym mowa w pkt. 1 powinien zawierać: 

1) pełną nazwę wnioskodawcy; 

2) adres wnioskodawcy; 

3) numer rachunku bankowego wnioskodawcy; 

4) dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy; 
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5) wielkość wnioskowanej dotacji; 

6) szczegółowy opis zadania; 

7) termin i miejsce realizacji zadania; 

8) harmonogram realizacji zadania; 

9) kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz wskazanie źródeł finansowania zadania; 

10) podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy. 

3. Wzór wniosku o przyznanie dotacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

4. Do wniosku należy dołączyć: 

1) aktualny dokument rejestrowy oraz statut wnioskodawcy; 

2) oświadczenie, że ROD nie działa w celu osiągnięcia zysku. 

5. Burmistrz Miasta Zgorzelec może uzależnić rozpatrzenie wniosku od złożenia w wyznaczonym terminie 

dodatkowych dokumentów lub informacji. 

6. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych lub innych wad wniosku Burmistrz Miasta Zgorzelec 

może wezwać wnioskodawcę do ich usunięcia w wyznaczonym czasie lub do uzupełnienia wniosku. 

7. Wniosek, którego braki lub wady nie zostały usunięte we wskazanym terminie pozostaje  

bez rozpatrzenia. 

§ 3. Informacje o możliwości i terminie złożenia wniosku o dotację oraz kwocie przeznaczonej  

na dofinansowanie zadań dla stowarzyszenia ogrodowego Burmistrz Miasta Zgorzelec podaje do publicznej 

wiadomości poprzez zamieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznych na stronach internetowych Urzędu 

Miasta Zgorzelec www.zgorzelec.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zgorzelec. 

§ 4. Warunkiem udzielenia dotacji jest zawarcie pisemnej umowy, zawierającej: 

1. szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana i termin jego wykonania, 

2. wysokość dotacji udzielanej podmiotowi wykonującemu zadanie i tryb płatności, 

3. termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego, 

4. tryb kontroli wykonywania zadania, 

5. termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji. 

§ 5. 1. Rozliczenie następuje w formie sprawozdania z realizacji zadania. 

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 powinno zawierać: 

1) pełną nazwę ROD i jego adres; 

2) dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy; 

3) wielkość rozliczanej dotacji; 

4) szczegółowy opis zrealizowanego zadania; 

5) termin i miejsce realizacji zadania; 

6) harmonogram zrealizowanego zadania; 

7) zestawienie poniesionych kosztów realizacji zadania oraz wskazanie źródeł finansowania; 

8) podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy. 

3. Wzór sprawozdania z realizacji dotowanego zadania stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

4. Do sprawozdania należy dołączyć: 

1) potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających wykorzystanie dotacji 

wraz z dokumentacją fotograficzną stanu przed i po realizacji zadania; 
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2) potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie protokołu odbioru robót, jeśli ze względu na rodzaj 

wykonywanych zadań było wymagane sporządzenie protokołu odbioru. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zgorzelec. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady: 

Z. Barczyk
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Załącznik nr 1 do uchwały nr 440/2018 Rady  

Miasta Zgorzelec z dnia 30 października 2018 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr 440/2018 

Rady Miasta Zgorzelec z dnia 30 października 2018 r. 
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