
UCHWAŁA NR XL/269/2022 
RADY GMINY DRAWSKO 

z dnia 15 czerwca 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/258/2022 z dnia 22 kwietnia 2022r. 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.), Rada Gminy Drawsko uchwala, co następuje: 

§ 1. W § 4 ust. 1 uchwały nr XXXVIII/258/2022 z dnia 26 kwietnia 2022r. 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 wyrażenie:,, Pomoc finansowa w formie dotacji celowej’’ zastępuje się wyrażeniem:” Dotacja 
celowa”. 

§ 2. Zmienia się § 4 ust. 2 zdanie 1 ww. uchwały, które otrzymuje następujące brzmienie: 
„Wnioski o których mowa w § 4 ust. 1 składa się w terminie do dnia 31 października danego roku 
poprzedzającego rok budżetowy, w którym zadanie będzie realizowane, z zastrzeżeniem § 11 ust. 1”. 

§ 3. Zmienia się § 11 ust. 2 ww. uchwały, który otrzymuje następujące brzmienie: 

„Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego i obowiązuje do dnia 30 czerwca 2024 r.”.. 

§ 4. Zmienia się załącznik nr 1 do ww. uchwały – wzór wniosku (…) w części dotyczącej: Wykaz 
załączników do wniosku, gdzie pkt 1) otrzymuje następujące brzmienie: "1) zestawienie planowanych robót lub 
przedmiar robót wraz z zestawieniem ich wartości,’". 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drawsko. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Drawsko 

 
 

Ryszard Jabłonowski 
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