
Ogloszenie

o nabotze wniosk6w o udzielenie dotacji celowej rodzinnym ogrodom dzialkowym

na rok 2021

Prezydent Miasta Bialegostoku oglasza nab6r wniosk6w o udzielenie dotacji celowej

ze Srodk6w bud2etu Miasta Bialystok rodzinnym ogrodom dzialkowym na 2021 rok

z przeznaczeniem na przedsigwzigcia slu2rlce rozw.ojowi rodzinnych ogrod6w dziaikowych

prowadzonych przez stowarzyszenia ogrodore na terenie Miasta Bialystok.

l. Podstawa prawna

Uchwala Nr XXIV/362/20 Rady Miasta Biaiystok z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie

okredlenia trybu postqpowania o udzielenie dotacj i celowej z przeznaczeniem

na przedsigwzigcia slu24ce rozwojo\.\'i rodzinnych ogrod6w dzialkowych w Bialymstoku

oraz sposobujej rozliczania i kontroli (Dz-. Urz. Woj. Podlaskiego z 2020 r. poz.2163).

2. Rodzaj zada6., na ktrire moie byd udzielona dotacja celowa

Dotacja celowa, zwana dalej dotacjq. .jest przeztaczona na przedsigwzigcia sluz4ce

rozwojowi rodzinnych ogrod6w dzialkouych. na cele wymienione w art. l7 ust. 2 ustawy

o rodzinnych ogrodach dzialkowych.

3. Wysoko5d Srodk6w przeznaczonych na dotacjg

Wysokodd irodk6w przeznaczonych u budZecie Miasta Bialystok na rok 2021 wynosi

300 000 zl. Ww. wysokoSi Srodk6u moTe ulec zmianie po podjgciu przez Radg Miasta

Bialystok odpowiedniej uchwaly.

4. Wysoko56 dotacji

Dotacja udzielanajest w uysokoSci do I 00% kosa6w na zadanie. o kt6rego dofinansonanie

ubiega sig ROD, za poSrednictwem sto\\'arz\ szenia ogrodou'ego. kt6re udziela rekomendacji

wnioskowi.

5. Rodzaj podmiottiw, kt6re mogq ubiegad sig o dotacjg

Uprawnionymi do sktadania w'niosk6ri o udzielenie dotacji sq stowarzyszenia ogrodowe:

o legitymui4ce sig g4ulem prawnym do nieruchomo5ci. na kt6rych polo2ony jest ROD,

o niezalegai4ce wobec Miasta Biall,stok z jakimikolwiek nale2noSciami o charakterze

publicznoprawnym lub cywilnoprawnym.

6. Termin, miejsce i spos6b skladania r'r'niosku o udzielenie dotacji

Wniosek o udzielenie dotacji mo2e byi zioZony w siedzibie Urzgdu Miejskiego

w Bialymstoku, jak r6wnie2 przeslanr na adres: Urz4d Miejski w Bialymstoku, Departament



Skarbu. ul. Slonimska I, I 5-950 Bialystok. Przez termin zloZenia wniosku rozumie sig datg

wplywu wniosku do Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku.

Wz6r wniosku wraz z Wkazem wymagan.vclt zalqcznik6w stanowi Zal4cznik Nr I

do Regulaminu ijest dostgpny na slronie rrrrrr.hip.[! [5q{.11. Nah6r rozpoczyna sig
r

w dniu allstycznia 202 I r. Zakoiczenie naboru przypada na dzieri 3l marca 2021 r.

lub do dnia wykorzystania limitu Srodk6w finansowych zaplanowanych w budZecie Miasta

Bialystok w roku 2021 na ten cel.

7. Rozpatrywanie wniosk6w o udzielenie dotacji

o Wnioski s4 rozpatrywane wg kolejnoSci zgloszenia. a za datg zlohenia wniosku uznaje siq

datq wplywu do UrzEdu Miejskiego w Bialymstoku.

o Wnioski rozpatruje sig z uwzglEdnieniem zachowania warunk6w uprawniajqcych

do otrzymania pomocy de minimis. Przyznanie dotacji stanowi4cej pomoc de minimis

nast4pi, o ile kwota pomocy de minimis pv.t znana w ci4gu danego roku podatkowego

oraz dw6ch poprzedzajqcych lat podatkouych nie przekracza kwoty stanowiqcej

r6wnowartoSi 200 000 euro.

r W przypadku uchybieri formalnych lub merytorycznych, wnioskodawca zostanie

wezwany (pisemnie. telefonicznie lub za poSrednictwem poczty elektronicznej)

do ich usunigcia. b4d2 uzupelnienia w ustalonym terminie. Rozpatrzenie wniosku

nastgpuje po jego uzupelnieniu.

e Wniosek, kt6rego braki lub wady nie zostanq usuniEte we wskazanym zakresie i terminie,

pozostan i e bez r ozpalrzeni a.

r Wniosek nie podlega rozpatrzeniu w sytuacji. gdy:

zostanie zlo2ony przez nieuprawniony podmiot.

- zostanie zlo2ony po wykonaniu zadania lub w trakcie realizacji zadania.

Wnioski, kt6re nie zostaty zakwalifikowane w danym roku nie przechodz4 na kolejny rok.

O wynikach postgpowania o udzielenie dotacji, w tym o nierozpatrywaniu

(niezakwalifikowaniu) wniosk6w oraz o miejscu i terminie podpisania umowy, informuje

sig poprzez zamieszczenie ogloszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzgdu

Miejskiego w Bialymstoku.

8. lnformacja o Srodkach odwolawcrych

Zlozenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest jednoznaczne z uzyskaniem dotacji.

Rozstrzygnigcie o przyznaniu dotacji nie .iesl decyzj4 administracyjn4 w rozumieniu

Kodeksu postgpowania administracyjnego, od kt6rei przysluguje odwolanie do organu



wyzszego stopnia oraz nie stanowi zobowiqzania Miasta Bialystok do przekazania Srodk6w

finansowych.

9. Umowa o udzieleniu dotacji

Przyznarie dotacji nastgpuje na podstauie umowy cywilno-prawnej o udzieleniu dotacji.

zwanej dalej umow4. Wz6r umowy okrcSlaj4cy zasady jej realizacji stanowi Zal4cznik Nr 2

do Regulaminu i jest dostgpny na stronie lruw.bip.bialystok.p[.

10. Rozliczenie dotacji oraz wz6r wniosku o rozliczenie dotacji

Stowarzyszenie ogrodowe jest zobou i4zane do realizacji zadania po zawarciu umowy

w terminie, zakresie i na zasadach w nie.i okredlonych oraz rozliczenia dotacji w terminie

14 dni od zakonczenia przedsigwzigcia jednak nie p,62niej ni2 do 3l pa2dziemika 2021 r.

Przekazarie dotacji na realizacjg zadania nastqpi po jego zakoriczeniu i akceptacji

prawidlowego rozliczenia. Celem rozliczenia dotacji stowarzyszenie przedklada

prawidlow-o wypelniony wniosek o rozliczenie dotacj i i wszystkie wymagane dokumenty

zgodnie z zapisami umowy. pod r)gorenr odmo$y wyplaty przyznanej dotacji. Wz6r

wniosku o rozliczenie dotacji stanou i Zal4cznik Nr 3 do Regulaminu i jest dostEpny

na stronie wwv-.bip.bialystok.pl.

I l. Dodatkowe informacje

Dotacja nie moZe byi wykorzystana na:

. inny cel niZ okreSlony r.r umorr ie.

o dokumentacjg sporz4dzan4 u ranrach przygotowania zadania (projekt budowlano-

wykonawczy).

r realizacjg zadmia na nieruchomoici nie stanowi4cej terenu og6lnego ROD.

Dotacja nie mo2e pokrywai wydatkrlw przeznaczonych na ten sam cel finansowanych

z irnych bezmtrotnych 2r6del (zakaz podw6jnego fi nansowania).

ZAL.{CZNIK:

l. Wniosek o udzielenie dotacji celoucj z burl2etu Miasta Bial"vstok rodzinnym ogrodom

dzialkowym zlokalizorvanym na terenie Miasta llialystok z przeznaczeniem

na przedsigwzigcia slu24ce rozwo.jou i ogrodrix' dzialkowych.

PBJ,ZIDENT A

dr heb usz ?l.uskolaski



/.al4cznik Nr I do Zal4cznika
clo uchwaly Nr XXIV/362/20
Radv Miasta Biall stok
z. dnia 1l klr ietnia 1020 r.

Wniosek o udzielenie dotacji celowej z budietu Miasta Biaiy"stok rodzinnym ogrodom
dzialkowym zlokalizowanym na terenic Miasta Bialystok z przeznaczeniem na

przedsigwzigcia slu2qcc rozx ojolvi ogrod6w dzialkow.r-ch
I. Dane dotl'cz4ce Storvarzr szenia ogrodosego:

I ) nazwa
2) adres:.
3) teleton/lax/nrail

6) dane os6b uprawnionych do skladania oSwiadczeri woli w imieniu Stowarzyszenia
ogrodowego:. . . .

II. Dane dotycz4ce ROD:
1) nazwa Rodzinnego Ogrodu Dzialkowego:. . . ...
2) adrcs
3) telefon/fax/mail:......
4) NIP:....................
5) dane os6b uprawnionych do skladania oSwiadczeir woli w imieniu

ROI)
III. Wielkorii wnioskowanej dotacji:

wnioskowana kwota dotacli:........
(slownie:........ zl)

IV. Opis zadania realizowanego w ramach unioskowanej dotacji
1) zakres przedmiotowy zadania:

2) mie.isce realizacji zadania (mapa z \\\rnaczorl\n miejscenr.jako zal4czr.rik):

Planorr an1 termin
rozpoczgcia realizacji

zadania

V. Kalkulac e."r'id all ch koszt6u'realizac i zadania:il

Rodzaj podejmowanl'ch
dzialafi

Planowany termin
zakofczenia realizacji

zadania

L.p. Rodza.i planorvanvch rr r'datkol WartoSd planon any'ch wl datk6n

3) harmonogram realizaci i zadania'.

I



VI. Uzasadnienie koniecznoici wykonania zadania

VII. Dodatkor.re informac.ie mog4ce miet znaczcnic przy ocenie Wniosku

VIII. Planowany efekt ekologiczny (m.in. iloii os6b korzystaj4cych. dostgpnoS6

dla dzialkowc6w i mieszkaric6w Bialegostoku):

ZalEcznlki:
1) dokument potwierdzajqcy tltul prawny do nieruchomoSci. na kt6rych poloZony

jest ROD.
2) dokument uprawniaj4cy do wyst4pienia w inrieniu wnioskodawcy.
3) oSwiadczenie. ze ROD nie dziala w celu osiEgnigcia zysku,
4) informacig. 2e wyb<ir wykonawcy na realizacjg zadania bgdEcego przedmiotem

niniejszego Wniosku odbgdzie siE zgodnie z urvzglgdnieniem procedur przewidzianych
w ustawie z dnia 1l wrzeSnia 2019 r. Prauo zam6wieri publicznych (Dz. U.22019 r.
poz. 2019 ze zm.\. a jeSli Stowarzvszenie ogrodowe nie jest zobowiEzane
do jej stosowania zgodnie z zachowaniem zasad.v konkurencyjno6ci.

Zal4czniki moZna przedstawii w oryginale lub jako kopie potwierdzone za zgodno5i
z oryginalem,

Podpis os6b upowzrZnionych do skladania oiwiadczen woli w imieniu ROD:

Data:........ Podpis

Akceptujg,A,lie akceptujg Wniosek*
Podpis os6b upowaZnionych do skladania oiniadczeri woli w imieniu Stowarzyszenia
ogrodowego:

DaIa Podpis

PREZYDENT
*niepotrzebne skreSlii

dr hab. Tade 'sk


