
 

 

UCHWAŁA NR XXXIX/426/17 

RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ 

z dnia 21 czerwca 2017 r. 

w sprawie zmian do Uchwały nr XXI/209/16 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 23 marca 2016 roku 

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania służące tworzeniu warunków dla 

rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych z budżetu gminy Rawicz w roku 2016 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 

Dz. U. 2016, poz. 446 z późn. zm. ) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 

publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 grudnia 

2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych ( Dz.U. z 2014 r. poz. 40 z późn. zm.) Rada Miejska Gminy 

Rawicz uchwala co następuje: 

§ 1. W Uchwale nr XXI/209/16 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 23 marca 2016 roku wprowadza się 

następujące zmiany : 

- w tytule uchwały skreśla się słowa „ … w roku 2016”. 

- § 1. otrzymuje brzmienie : Określa się tryb postępowania o udzielenie dotacji celowej służącej rozwojowi 

rodzinnych ogrodów działkowych na terenie Gminy Rawicz, sposób rozliczania oraz sposób kontroli 

wykorzystania dotacji celowej, zwanej dalej „dotacją”, z budżetu Gminy Rawicz., 

- § 3. ust. 1. otrzymuje brzmienie : 

1. Dotacji udziela się na wniosek złożony do Burmistrza Gminy Rawicz w terminie do dnia 30 września 

każdego roku. 

§ 2. Zmienia się treść Załącznika nr 1 do uchwały XXI/209/16 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 

23 marca 2016 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania służące tworzeniu 

warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych z budżetu gminy Rawicz w roku 2016. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Rawicz. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego . 

Przewodniczący Rady  

(-) Marek Przybylski 

 

 

 

 

 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 3 lipca 2017 r.

Poz. 4787



Załącznik  

do Uchwały Nr XXXIX/426/17 

Rady Miejskiej Gminy Rawicz 

z dnia 21 czerwca 2017 r. 

 

Wniosek o udzielenie z budżetu Gminy Rawicz dotacji celowej 

na realizację przedsięwzięcia w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym (ROD) 

I.  Dane ROD: 

1. Pełna nazwa 

.................................................................................................................................................... 

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

2. NIP ............................................….......... REGON ....................................................………. 

3. Miejsce położenia 

.................................................................................................................................................... 

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

4. Tytuł prawny do gruntu 

.................................................................................................................................................... 

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

5. Nazwa banku i numer rachunku 

.................................................................................................................................................... 

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

6. Nazwiska i imiona oraz funkcje osób statutowo upoważnionych do reprezentowania 

podmiotu w kontaktach zewnętrznych i zawierania umów 

.................................................................................................................................................... 

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

II.  Dane dotyczące przedsięwzięcia: 

1. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia 

.................................................................................................................................................... 

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

2. Uzyskane pozwolenia (zgłoszenia) na wykonanie przedsięwzięcia (wydane przez, data nr 

zezwolenia)  

.................................................................................................................................................... 

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

3. Uzasadnienie konieczności wykonania przedsięwzięcia 

.................................................................................................................................................... 

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

III.  Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji przedsięwzięcia: 

Całkowity koszt .............................................(słownie) ...........…………........................., w tym: 

Wnioskowana kwota dotacji ....................................................….. 

Kwota środków własnych ....................................................……... 
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Inne źródła (należy wskazać) ........................................................ 

IV.  Informacja o środkach publicznych przyznanych z innych źródeł na realizację 

przedsięwzięcia oraz informacja o wystąpieniu o takie środki złożone do innych 

podmiotów 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

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

V.  Terminy: 

1. Wnioskowany termin przekazania dotacji ...............................................…………………….. 

2. Termin rozpoczęcia prac ...............................................………………………………………... 

3. Termin zakończenia prac .........................………………………………………........................ 

VI.  Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie wniosku 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

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

VII.  Wykaz załączników wymaganych przy składaniu wniosku: 

1. Harmonogram prac wraz z kosztorysem i wskazaniem źródeł finansowania (jeżeli finansowanie 

danej pozycji następuje z kilku źródeł należy wskazać finansowanie z każdego źródła oddzielnie), 

2. Kserokopia uzyskanego pozwolenia (zgłoszenia) na wykonanie zamierzonego przedsięwzięcia (jeżeli jest 

wymagane) , 

3. Projekt (jeżeli jest wymagany), 

4. Oświadczenie o możliwości lub braku możliwości odliczenia podatku od towarów i usług. 

Rawicz, dnia .......................................… 

................................................................................................ 

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji wnioskodawcy) 
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