
UCHWAŁA NR XXXVIII/258/2022 
RADY GMINY DRAWSKO 

z dnia 26 kwietnia 2022 r. 

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Drawsko stowarzyszeniom 
ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na terenie Gminy Drawsko, trybu postępowania 

w sprawie udzielonej dotacji i sposobu jej rozliczania 

Na podstawie art. 17 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (j. t. 
Dz. U. z 2021 r. poz. 1073), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz po pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały przez Prezesa Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Rada Gminy Drawsko 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Niniejsza uchwała określa zasady przyznawania dotacji celowych stowarzyszeniom ogrodowym, 
o których mowa w art. 2 pkt 6) ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, 
prowadzącym rodzinne ogrody działkowe (ROD) na terenie Gminy Drawsko. 

2. Dotacja celowa ma służyć realizacji celu publicznego, związanego z zadaniem Gminy dotyczącym 
tworzenia warunków dla rozwoju ROD i może być przeznaczona w szczególności na budowę lub modernizację 
infrastruktury ogrodowej, jeżeli wpłynie to na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców 
lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do tego ROD. 

3. Dotacja stanowi wsparcie realizacji ww. zadania publicznego. 

4. Stowarzyszenie ogrodowe może ubiegać się o przyznanie dotacji celowej w danym roku budżetowym na 
dofinansowanie zadań określonych w § 1 ust. 2 uchwały w wysokości do 90 % wartości wykonywanych robót, 
z zastrzeżeniem § 2 ust. 2. 

§ 2. 1. Łączna kwota dotacji dla stowarzyszenia ogrodowego nie może przekroczyć kwoty zaplanowanej na 
ten cel w budżecie Gminy Drawsko na dany rok budżetowy. 

2. W przypadku mniejszej ilości środków w budżecie Gminy Drawsko, zarezerwowanych na ten cel, niż 
suma środków wnioskowanych przez stowarzyszenia ogrodowe, spełniające kryteria określone 
w przedmiotowej uchwale, wysokość przyznanej dotacji zostanie umniejszona proporcjonalnie do posiadanych 
w budżecie Gminy Drawsko środków przeznaczonych na ten cel oraz wysokości wnioskowanych kwot. Kwotę 
dotacji zaokrągla się do pełnych złotych polskich. 

§ 3. Postępowanie w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadań, 
o których mowa § 1, oparte jest na zasadach jawności, uczciwej konkurencji i równego traktowania, 
a udzielenie dotacji następuje na podstawie pisemnej umowy. 

§ 4. 1. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na realizację zadań, o których mowa w § 1 udzielana jest 
na wniosek składany przez stowarzyszenie ogrodowe do Wójta Gminy Drawsko. 

2. Wnioski o których mowa w § 4 ust. 1 składa się w terminie do dnia 15 października danego roku 
poprzedzającego rok budżetowy, w którym zadanie będzie realizowane, z zastrzeżeniem § 12 ust. 1. Wnioski 
składane po tym terminie nie będą rozpatrywane. 

3. Wzór wniosku, o którym mowa w § 4 ust. 1, określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Załącznikiem 
do wniosku jest zestawienie planowanych robót lub przedmiar wraz z zestawieniem ich wartości. 

§ 5. 1. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych wniosku, Wójt Gminy Drawsko wzywa 
stowarzyszenie ogrodowe do usunięcia braków wniosku w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia 
skutecznego doręczenia wezwania. 

2. W przypadku nieusunięcia braków wniosku w terminie, o którym mowa w ust. 1, wniosek pozostawia się 
bez rozpatrzenia. 

§ 6. Wójt Gminy Drawsko dokonuje oceny złożonych wniosków zgodnie z zasadą legalności 
i gospodarności. 
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§ 7. Podstawą udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Drawsko na 
realizację zadań, o których mowa w § 1 jest: 

1) zaplanowanie wydatku w budżecie Gminy Drawsko, 

2) zawarcie umowy pomiędzy Gminą Drawsko a stowarzyszeniem ogrodowym na zasadach określonych 
przepisami ustawy o finansach publicznych. 

§ 8. 1. Podmiot otrzymujący dotację celową, nie może wykorzystać otrzymanej dotacji na inne zadanie niż 
określone w umowie. 

2. W przypadku wykorzystania dotacji na inne zadanie niż określone w umowie, dotacja podlega w całości 
zwrotowi na rachunek bankowy Gminy Drawsko wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w zaległościach 
podatkowych liczonymi od dnia przekazania dotacji z rachunku bankowego budżetu Gminy Drawsko do dnia 
ich wpływu na to konto. 

3. Zasady i tryb zwrotu niewykorzystanych w terminie dotacji, zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie 
z przeznaczeniem oraz pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości określa art. 251 i art. 252 ustawy 
o finansach publicznych. 

§ 9. 1. Po zakończeniu zadania, stowarzyszenie ogrodowe jest zobowiązane do złożenia Wójtowi Gminy 
Drawsko rozliczenia z wykorzystania otrzymanej dotacji w terminie do 15 dni od upływu umownie 
określonego terminu jej wykorzystania. 

2. Rozliczenie następuje na podstawie następujących dokumentów: 

1) sprawozdania z realizacji zadania, sporządzonego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do 
uchwały wraz z kopią dokumentów księgowych i potwierdzeń zapłaty 

2) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię protokołu odbioru prac 

3) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię kosztorysu powykonawczego (jeżeli został sporządzony). 

3. Wójt Gminy Drawsko ma prawo żądać uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, informacji zawartych 
w rozliczeniu lub wyjaśnienia zawartych tam informacji. 

§ 10. 1. W przypadku ubiegania się o przedmiotową dotację przez stowarzyszenie ogrodowe prowadzące 
działalność gospodarczą, udzielone dofinansowanie będzie stanowić pomoc de minimis w rozumieniu 
rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 352 z dnia 24 grudnia 
2013 r. Dz.U.UE.L.2020.215.3 z 27 lipca 2020r.). 

2. W przypadku, gdy dotacja stanowi pomoc de minimis stowarzyszenie ogrodowe  winno dołączyć do 
wniosku dodatkowo: 

1) wszystkie zaświadczenia o wysokości pomocy de minimis oraz wszystkie zaświadczenia o pomocy de 
minimis w rolnictwie i pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku podatkowym, w którym 
ubiega się o pomoc oraz w dwóch poprzednich latach podatkowych, albo oświadczenie o wysokości wyżej 
wymienionej pomocy otrzymanej w tym okresie lub oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w wyżej 
wymienionym okresie. 

2) inne niezbędne informacje, które przekazywane są na „Formularzu informacji przedstawianych przy 
ubieganiu się o pomoc de minimis”, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de 
minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 ze zm.). 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drawsko. 

1. Wnioski, o których mowa w § 4 ust. 1, dotyczące realizacji zadań, o których mowa w § 1,  w roku 
2022 składa się w terminie 14 dni licząc od dnia wejście w życie niniejszej uchwały.  Przepis § 4 ust. 2 zdanie 
drugie, ust. 3, § 5, § 6, § 7 oraz § 9 stosuje się odpowiednio. 
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2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego i obowiązuje do dnia wyczerpania limitu pomocy zaplanowanej na ten cel 
w budżecie Gminy Drawsko w danym roku budżetowym. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Drawsko 

 
 

Ryszard Jabłonowski 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 2761478A-822A-4A71-8E8C-3EF0EE1E17A8. Podpisany Strona 3



Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXXVIII/258/2022 

Rady Gminy Drawsko 

z dnia 26.04.2022 r.  

 

 

WNIOSEK 

o przyznanie w roku ………... dotacji z budżetu Gminy Drawsko 

 

1. Dane dotyczące wnioskodawcy: 

a) …………...…………………………………….……………………………...……………………. 

(stowarzyszenie ogrodowe) 

b) ……………………………...……………………………….……………………………………… 

(adres siedziby lub adres do korespondencji) 

c) numer rachunku bankowego 

………………………………………………………..………………… 

d) osoba (osoby) uprawnione do reprezentowania stowarzyszenia ogrodowego: 

1) ……………….…………………………………………………………………………………… 

2) ....………………………………………………..……………………………………………….. 

2. Działalność stowarzyszenia ogrodowego: 

-powierzchnia gruntów na terenie Gminy Drawsko objęta działalnością 

stowarzenia…………………………………………………………………………..……ha; 

3. Zakres rzeczowy i finansowy planowanych do realizacji zadań: 

 

………………………………………………………………………… ………………………… zł 
 
………………………………………………………………………… ………………………… zł 
4. Harmonogram i miejsce realizacji planowanego zakresu robót: 

 

…………………………………………………………………………………………….………… 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
5. Wysokość wnioskowanej dotacji: ……………………….. zł . 

 

…………………….………. ……………………….…..……… 

 

(Data) 

………………………………………………………………………………. 

(pieczęć i podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli) 

 

Wykaz załączników do wniosku: 
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1)  zestawienie robót wraz z określeniem ich wartości, 

3) dokument potwierdzający uprawnienie osób wskazanych we wniosku do reprezentacji 

stowarzyszenia ogrodowego 
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Załącznik Nr 2 do uchwały nr XXXVIII/258/2022 

Rady Gminy Drawsko 

z dnia  26.04.2022 r.  

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA 

 

1. Dane podmiotu rozliczającego dotacje: 

a) ……………………………………………………………………………....……………………. 

(stowarzyszenie ogrodowe) 

b) ……………………………………………………………………………………………………. 

(adres siedziby, adres do korespondencji) 

c) numer rachunku bankowego 

…………………………………………………………………………. 

d) osoba (osoby) uprawnione do reprezentowania stowarzyszenia ogrodowego: 

1) …...……………………...................................................................................................... 

2) ……………………………………………………………………………...…………………… 

2.  Kwota rozliczanej dotacji: ……..............……………………… …………… zł 

3.  Opis zrealizowanego zadania z udziałem środków z dotacji: 

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

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

……………………………………………………………………………………………. 

3.1 Zakres przedmiotowy i osiągnięte rezultaty: 

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

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

3.2. Termin i miejsce realizacji zadania ……………………………………………………………. 

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

4. Kalkulacja poniesionych kosztów realizacji zadania oraz wskazanie źródeł finansowania 

zadania: 

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

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

……………………………………………………………………………………………. 

4.1. Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków związanych z 

realizacją zadania finansowanego z udziałem dotacji:  

nr dokumentu……………….. data wystawienia dokumentu……………………….rodzaj 

wydatku…………………… 

kwota wydatku…………………………w tym sfinansowany: 

z dotacji…………………….. 
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ze środków własnych……………………………. 

z inne………………………………………………….. 

razem:…………………………………………….. 

4.2. Zestawienie źródeł finansowania zadania: 

- dotacja z budżetu gminy……………………………. 

środki własne……………………………………………… 

inne……………………………………………………… 

razem:……………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

- udział poszczególnych źródeł finansowania w łącznej wartości zadania w %: 

dotacja z budżetu gminy…………………………………….. 

środki własne………………………………………………………. 

inne……………………………………………………………………… 

razem:………………………………………………………………. 

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

 

………………..............……… 

  

 

………………..............……… 

 

(data)  

Wykaz załączników do sprawozdania: 

1) kosztorys powykonawczy przeprowadzonych prac (jeżeli został wykonany), 

2) protokół odbioru prac. 

3) dokumenty księgowe i potwierdzenia zapłaty 
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UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych 

stowarzyszenie ogrodowe, prowadzące ROD na obszarze danej gminy może otrzymywać dotację 

celową z budżetu tej gminy, z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) w zakresie udzielania dotacji celowych dla 

podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia 

zysku. 

Przedmiotem dotacji może być realizacja zadania publicznego Gminy polegającego na tworzeniu 

warunków dla rozwoju ROD, w szczególności może być przeznaczona na budowę lub 

modernizację infrastruktury ogrodowej, jeżeli wpłynie to na poprawę warunków do korzystania z 

ROD przez działkowców, lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do tego ROD. (art. 17 

ust. 2 ustawy). 

Z uwagi na chęć realizacji przez Gminę ww. zadania publicznego na terenie Gminy, podjęcie 

niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a uwagi 

wskazane przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zostały uwzględnione w 

treści uchwały. 
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