
Załącznik do Zarządzenia Nr W0156/2 1 
Burmistrza Miasta świdwin 

z dnia 06 maja 2021 r. 

OGŁOSZENIE 
o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta świdwin 

w 2021 roku na zadania siużęce tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów 
dzialkowych 

I. Podstawa prawna: 
Uchwała Nr XLIL/334/18 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia 
trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Świdwin 
na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych oraz 
trybu przeprowadzania kontroli i sposobu rozliczania dotacji (Dz. U. Województwa 
Zachodniopomorskiego z dnia 02 lipca 2018r., poz. 3124). 

II. Planowana kwota dotacji i jej przeznaczenie: 
1. W budżecie Miasta Świdwin w 2021 roku przewidziano możliwość  udzielenia dotacji 

celowych na dofinansowanie zadań  związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów 
działkowych znajdujących się  na terenie Miasta Świdwin, w łącznej kwocie 
nie przekraczającej 30.000,00 zł  brutto. 

2. Dotacja może być  przyznana dla danego Wnioskodawcy nie częściej niż  raz na 2 lata. 

III. Wniosek o udzielenie dotacji: 
1. Wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej stanowi Załącznik Nr 1 do Regulaminu 

udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Świdwin na zadania służące 
tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, stanowiącego 
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIL"334/1 8 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 czerwca 
2018r. 

2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji, o którym mowa w ust. 1, dostępny jest na stronie 
internetowej www.swidwin.biuletyn.net. 

3. Do wniosku należy dołączyć: 
1) dokument potwierdzający prawo dysponowania nieruchomością  na cele budowlane, 
2) projekt planowanej inwestycji (jeżeli ROD posiada) albo szczegółowy opis 

planowanej inwestycji dokonany w sposób umożliwiający określenie kosztów 
jej realizacji, 

3) aktualny dokument rejestrowy rodzinnego ogrodu działkowego oraz jego statut. 
Załączniki można przedstawić  w oryginale lub w formie kopii potwierdzonych za zgodność  
z oryginałem. 

IV. Termin, miejsce i sposób skiadania wniosków: 
Wnioski o udzielenie dotacji należy składać  od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do dnia 
15 czerwca 2021 r. w sekretariacie Urzędu Miasta Świdwin lub za pośrednictwem poczty 
na adres: Urząd Miasta Świdwin, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 78-300 Świdwin. 



V. Tryb i termin rozpatrywania wniosków: 

Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski będą  rozpatrywane według kolejności złożenia. 
Za datę  złożenia wniosku uznaje się  datę  jego wpływu do sekretariatu Urzędu Miasta 
Świdwin. 

VI. Informacje dodatkowe: 

1. Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji. 
2. Przyznanie dotacji odbywa się  do wysokości środków przeznaczonych na ten cel 

w budżecie Miasta Świdwin w 2021 roku. 
3. Udzielenie dotacji następuje na podstawie pisemnej umowy o udzieleniu dotacji. 
4. Udzielona dotacja podlega rozliczeniu finansowemu wg wzoru sprawozdania 

stanowiącego Załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielenia dotacji celowej ze środków 
budżetu Miasta Świdwin na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju 
rodzinnych ogrodów działkowych. 

5. Rozliczenie dotacji następuje w terminie 14 dni od daty zakończenia realizacji zadania, 
jednak nie później niż  do dnia 30 listopada danego roku budżetowego. 
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