
Projekt 
 
 

 
Uchwała Nr .................... 

Rady Miejskiej w Jaworznie 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Miasta Jaworzna dotacji celowych 
na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, sposobu 

rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 305) w związku z art. 6 ust. 1 i art. 17 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1073) 
po konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego 

Rada Miejska w Jaworznie uchwala, co następuje: 

§ 1  

1. Uchwała określa zasady udzielania dotacji celowych, sposób ich rozliczania oraz sposób kontroli 
dotacji celowych z budżetu Miasta Jaworzna dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne 
ogrody działkowe (dalej zwany ROD), na dofinansowanie zadań związanych z ich rozwojem, 
w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej. 

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) beneficjencie - należy przez to rozumieć podmiot, któremu na zasadach określonych niniejszą 
uchwałą przyznano dotację z budżetu Miasta Jaworzna; 

2) stowarzyszeniu ogrodowym - należy przez to rozumieć stowarzyszenie ogrodowe, o którym 
mowa w art. 2 pkt 6) ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych; 

3) rodzinnym ogrodzie działkowym - należy przez to rozumieć rodzinny ogród działkowy, o którym 
mowa w art. 2 pkt 5) ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. 

§ 2  

1. Z budżetu Miasta Jaworzna może być udzielona dotacja na dofinansowanie zadania 
dla stowarzyszenia, które prowadzi ROD, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące kryteria: 

1) ROD znajduje się na terenie Miasta Jaworzna, 

2) dotacja zostanie przeznaczona na cele określone w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 13 grudnia 
2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1073 tekst jedn.). 

2. Dotacja, o której mowa w ust. 1, może być udzielona w danym roku budżetowym w wysokości 70% 
planowanych do poniesienia kosztów, ale nie większej niż 70 000,00 zł na zadanie, na które 
ma być udzielona dotacja. 

3. Dotacja może być przyznana dla danego ROD nie częściej niż raz na dwa lata. 

4. Udzielenie dotacji uzależnione jest od dostępności w danym roku budżetowym środków 
finansowych zabezpieczonych w budżecie Gminy Miasta Jaworzna. 
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5. Planowane do poniesienia koszty zadania, o których mowa w ust. 2, pomniejsza się o naliczony 
podatek od towarów i usług, jeżeli beneficjentowi przysługuje prawo do jego odliczenia. 

§ 3  

1. Dotacji celowej udziela się na pisemny wniosek ROD złożony do Prezydenta Miasta Jaworzna 
w terminie do 31 sierpnia roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. 

2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. Do wniosku o udzielenie dotacji wnioskodawca załącza: 

1) dokumenty potwierdzające tytuł prawny do władania nieruchomością na której położony 
jest ROD; 

2) oświadczenie, że stowarzyszenie ogrodowe składające wniosek nie działa w celu osiągnięcia 
zysku; 

3) pozwolenie na budowę lub potwierdzenie zgłoszenia robót budowlanych, jeżeli prowadzone 
prace wymagają takiego postępowania w trybie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 
wraz z projektem budowlanym, jeżeli jest wymagany, i kosztorysem; 

4) oświadczenie o możliwości lub o braku możliwości odliczenia podatku od towarów i usług; 

5) informację o posiadaniu wkładu własnego na realizację zadania; 

6) statut stowarzyszenia oraz aktualny odpis z rejestru stowarzyszenia ogrodowego prowadzącego 
ROD ze wskazaniem osób go reprezentujących lub odpis uchwały o wyborze bądź zmianach 
w składzie organu reprezentującego stowarzyszenie ogrodowe prowadzące ROD . 

4. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych lub innych wad wniosku beneficjent zostanie 
wezwany do ich usunięcia bądź uzupełnienia w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. 

5. Wniosek złożony przez podmiot nieuprawniony do ubiegania się o dotację, wniosek złożony 
z przekroczeniem terminu oraz wniosek który nie zostanie uzupełniony w zakresie i terminie 
wskazanym w wezwaniu, o którym mowa w ust. 4, pozostawia się bez rozpoznania. 

§ 4  

1. W celu rozpatrywania i dokonywania oceny wniosków, Prezydent Miasta Jaworzna powołuje 
w drodze zarządzenia komisję. 

2. Wnioski będą rozpatrywane przez Komisję pod względem: 

1) dostępności środków w budżecie Miasta Jaworzna; 

2) przygotowania dokumentacji umożliwiającej realizację zadania w danym roku budżetowym, 

3) możliwości realizacji zadania w trakcie roku budżetowego, 

4) rodzaju planowanego przedsięwzięcia - winno być związane z zadaniem Gminy w zakresie 
tworzenia warunków do rozwoju ROD jak np. budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej 
- jeżeli wpłynie to na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców, lub zwiększy 
dostępność społeczności lokalnej do tego ROD. 

3. W przypadku, gdy łączna wysokość wnioskowanych dotacji na podstawie poprawnie złożonych 
wniosków przekroczy wysokość kwoty środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Miasta 
Jaworzna na dany rok budżetowy wówczas Komisja dokonuje wyboru wniosków do zawarcia umowy 
o udzielenie dotacji na podstawie stopnia realizacji przesłanek o których mowa w ust. 2. 
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§ 5  

1. Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy, która zostanie zawarta zgodnie z wymogami 
określonymi w art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. 
Dz. U. 2021 r. poz. 305). 

2. Przekazanie dotacji nastąpi jednorazowo w terminie ustalonym w umowie. 

3. Termin wykorzystania dotacji ustala się do dnia 31 października roku budżetowego, w którym 
następuje udzielenie dotacji. 

§ 6  

1. Gmina Miasta Jaworzna sprawuje kontrolę nad prawidłowością wykonania zadania, na które 
wydatkowane są środki pochodzące z dotacji. 

2. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania lub po jego zakończeniu. 

3. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Jaworznie 
mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny 
prawidłowości wykonania zadania. 

4. Kontrolujący mają prawo żądać udzielania informacji dotyczących wykonania zadania. Na żądanie 
kontrolującego ROD są obowiązane dostarczyć dokumenty i inne nośniki informacji lub złożyć 
wyjaśnienia w terminach określonych przez kontrolującego. 

5. Prawo kontroli przysługuje zarówno w siedzibie ROD jak i w miejscu realizacji zadania. 

§ 7  

1. Rozliczenie dotacji następuje w terminie 15 dni od daty zakończenia realizacji zadania, 
lecz nie później niż do dnia 15 listopada roku budżetowego, w którym następuje udzielenie dotacji. 

2. Rozliczenie dotacji następuje w formie sprawozdania, którego wzór stanowi załącznik nr 2 
do niniejszej uchwały. 

3. W przypadku niewykorzystania części dotacji w terminie określonym w zawartej umowie, 
niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi na zasadach określonych w art. 251 ust. 3 i 5 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 305). 

4. W przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, dotacja podlega 
w całości zwrotowi na zasadach określonych w art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 305) 

5. Do sprawozdania należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych 
faktur (rachunków) dokumentujących wydatkowaną kwotę dotacji oraz potwierdzone za zgodność 
z oryginałem kserokopie protokołu odbioru robót, jeżeli ze względu na rodzaj wykonywanych zadań 
było wymagane sporządzenie takiego protokołu. 

6. Faktury (rachunki) winny być opatrzone na odwrocie pieczęcią beneficjenta, posiadać opis 
zawierający informację, z jakich środków zostały zapłacone oraz jakie było przeznaczenie 
zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju zapłaconej należności. Informacja ta powinna 
być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania beneficjenta. 

§ 8  

Wykaz ROD, którym udzielono dotacji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Jaworznie. 
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§ 9  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna. 

§ 10  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

 

   
Prezydent Miasta Jaworzna 

 
 

Paweł Silbert 
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Wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta Jaworzna

 dla rodzinnych ogrodów działkowych

I. Dane dotyczące Wnioskodawcy:

1) Nazwa ROD:

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

2) Adres:

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

3) Telefon …………………………  E-mail …………………………………………………………..

4)  NIP …………………………………. REGON …….……………………………………………..

5) Numer rachunku bankowego Wnioskodawcy:

………………………………………………………………….

6) Dane  osób  uprawnionych  do  składania  oświadczeń  woli  w  imieniu  Wnioskodawcy

(Imię i Nazwisko, telefon, e-mail):

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

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

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

7) Tytuł prawny do władania nieruchomością:

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

II. Wielkość wnioskowanej dotacji:

Wnioskowana kwota dotacji:

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

Słownie (zł):

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

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

III. Opis zadania realizowanego w ramach wnioskowanej dotacji:

1) Zakres przedmiotowy zadania:

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia .................... 2022 r.

Id: 6BB6DDE1-BFD2-4040-8376-611B198C118F. Projekt Strona 1



2) Miejsce realizacji zadania:

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

3) Harmonogram realizacji zadania:

Lp. Planowany termin realizacji

zadania

Rodzaj podejmowanych działań

IV. Kalkulacja  przewidywanych  kosztów  realizacji  zadania  oraz  wyszczególnienie

źródeł ich finansowania:

Rodzaj
planowanych

wydatków

Łączna wartość
planowanych
kosztów (zł)

W tym

Koszty finansowe 
z dotacji (zł)

Koszty z wkładu
własnego (zł)

V. Uzasadnienie konieczności wykonania zadania:

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

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

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

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

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

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

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

VI. Dodatkowe uwagi:

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………...…
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VII. Podpisy upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy:

Załączniki:
1. Oświadczenie potwierdzające prawo do władania nieruchomością.
2. Oświadczenie, że ROD nie działa w celu osiągnięcia zysku.
3. Pozwolenie  na  budowę  lub  potwierdzenie  zgłoszenia  robót  budowlanych,  jeżeli

prowadzone  prace  wymagają  takiego  postępowania  w  trybie  ustawy  z  dnia  7  lipca
1994  r.  Prawo  budowlane,  wraz  z  projektem  budowlanym,  jeżeli  jest  wymagany,
i kosztorysem.

4. Dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wnioskodawcy.
5. Oświadczenie  o  możliwości  lub  o  braku  możliwości  odliczenia  podatku  od  towarów

i usług.
6. Informację o posiadaniu wkładu własnego na realizację zadania.
7. Aktualny  odpis  z  rejestru  stowarzyszenia  ogrodowego  prowadzącego  ROD

ze wskazaniem osób go reprezentujących oraz jego statut.
8. Inne (wymienić jakie)

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

Załączniki można przedstawić w oryginale lub w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem. 
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Sprawozdanie z udzielonej dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta Jaworzna

 dla rodzinnych ogrodów działkowych

I. Dane dotyczące Dotowanego:

1) Nazwa ROD:

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

2) Adres: ……………………………………………………….………………………..…………

3) Telefon ……………………..……  E-mail …………………...…………………….…………

4) NIP …………………………………. REGON ……………………………...……..…………

5) Nr zawartej umowy ………………………………………….……………………..………….

6) Wartość uzyskanego dofinansowania: ………………………….……………….………….

7) Wartość całości zadania: ………………………………………….……………….…………

8) Wartość wykorzystanej kwoty dotacji: ……………………………………………...……….

9) Wartość zaangażowanych środków własnych: …………………………….……..………..

II. Opis zadania zrealizowanego w ramach otrzymanej dotacji:

1) Zakres przedmiotowy zadania:

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

2) Miejsce realizacji zadania:

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

3) Harmonogram realizacji zadania:

Lp. Terminy

realizacji

Rodzaj podjętych

działań

Opis realizacji

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia .................... 2022 r.
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III. Kalkulacja  poniesionych kosztów  realizacji  zadania  oraz  wyszczególnienie

źródeł ich finansowania:

Rodzaj
poniesionych

wydatków

Łączna wartość
poniesionych
kosztów (zł)

W tym

Koszty poniesione
z dotacji (zł)

Koszty poniesione 
z wkładu własnego (zł)

IV. Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki 

Lp. Nr  
dokumentu

Data
wystawienia

Data zapłaty Wartość całkowita Dotacja

V. Dodatkowe uwagi:

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

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

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

Oświadczam (-y), że:
- wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem
faktycznym i prawnym,
- wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu  dokumentów potwierdzających poniesione
wydatki zostały faktycznie wydatkowane.

------------------------------                           ------------------------------------------------------------------
(miejscowość i data)                   (podpisy osób uprawnionych do reprezentowania
wnioskodawcy)

Załączniki:
1) Kserokopie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki wraz z potwierdzeniem

ich uregulowania.
2) Inne (wymienić jakie)

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

Id: 6BB6DDE1-BFD2-4040-8376-611B198C118F. Projekt Strona 2



 
UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 17 ust. 1 i 2 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych stowarzyszenie ogrodowe, 
prowadzące rodzinne ogrody działkowe na obszarze danej gminy, może otrzymywać dotację celową 
z budżetu tej gminy, z zastosowaniem przepisów ustawy o finansach publicznych w zakresie udzielania 
dotacji celowych dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu 
osiągnięcia zysku. Dotacja ta ma służyć tworzeniu warunków dla rozwoju ROD, czyli realizacji celu 
publicznego, związanego z zadaniem gminy, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowych. Wyżej wymieniona działalność wpłynie na poprawę warunków do korzystania z ROD przez 
działkowców i społeczność lokalną. Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie niniejszej uchwały należy uznać 
za uzasadnione. 
Podjęcie uchwały nie spowoduje zwiększenia zatrudnienia w administracji publicznej, a środki finansowe 
na realizację przedmiotowej uchwały ujęte zostaną w projekcie budżetu Miasta Jaworzna. 
 
 
 
 
Jaworzno, 5 kwiecień 2022 r. 
 
Opracował: Naczelnik Wydziału Współpracy Społecznej i Gospodarczej - Marcin Koziarz. 
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