ZARZĄDZENIE NR 1100/21
BURMISTRZA ŚWIECIA
z dnia 13 stycznia 2022 r.
w sprawie przyznania dotacji dla rodzinnych ogrodów działkowych.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 i 1834) w związku z Uchwałą Nr 298/21 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia
22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2022 (Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r., poz. 7101), zarządza się, co następuje:
§ 1. Przyznać dotację dla niżej wymienionych rodzinnych ogrodów działkowych, zwanych dalej
ROD, w kwotach:
1) ROD Relaks - 15.000,- zł,
2) ROD Cukrownik - 15.000,- zł,
3) ROD Przylesie - 10.000,- zł,
4) ROD Przylesie - 5.000,- zł,
5) ROD Kopernik - 10.000,- zł,
6) ROD Nad Wdą - 10.000,- zł,
7) ROD Nadwiślany - 10.000,- zł,
8) ROD Związkowiec - 10.000,- zł,
9) ROD im. Waltera - 15.000,- zł,
10) ROD Stokrotka - 10.000,- zł.
§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji oraz jej rozliczenia określone zostaną w umowie
podpisanej pomiędzy gminą Świecie a poszczególnymi ROD.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Świecia
Krzysztof Kułakowski
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Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 1100/22 Burmistrza Świecia
z dnia 13 stycznia 2022 r.

W uchwale budżetowej Nr 298/21 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Świecie na rok 2022 zaplanowana została kwota 110.000,- zł na dotacje
dla rodzinnych ogrodów działkowych. Zgodnie z uchwałą Nr 169/16 Rady Miejskiej
w Świeciu z dnia 29 września 2016 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie
dotacji na inne zadania, niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania i kontroli wykonywania zleconego zadania,
w wyznaczonym terminie złożonych zostało 10 wniosków na łączną kwotę 110.000,- zł.
Zaplanowana kwota została przyznana na poszczególne ROD w wymienionych wysokościach.
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