
Ogłoszenie o naborze wniosków w otwartym konkursie o udzielenie dotacji 

celowej z budżetu gminy Słubice na realizację zadań związanych z  tworzeniem 

warunków  dla rozwoju rodzinnych ogródków działkowych. 

 

Burmistrz Słubic, na podstawie uchwały nr XLVII/549/2022 Rady Miejskiej  

w Słubicach z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu 

gminy Słubice dotacji celowych na zadania związane z tworzeniem warunków dla 

rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 grudnia 

2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1073) oraz art. 221 

ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. 

poz.1634 ze zm.) ogłasza otwarty konkurs na udzielenie dotacji celowej z budżetu 

gminy Słubice na realizację zadań służących rozwojowi rodzinnych ogrodów 

działkowych, zwanych dalej „ROD”, zlokalizowanych na obszarze gminy Słubice. 

1. Rodzaje podmiotów, które mogą ubiegać się o dotacje. 

Dofinansowanie może być udzielone dla stowarzyszenia ogrodowego, które 

prowadzi na obszarze gminy Słubice ROD objęty wnioskiem o udzielenie dotacji 

celowej. 

      

2. Rodzaje zadań, na które może być udzielona dotacja. 

Stowarzyszenia ogrodowe prowadzące rodzinne ogrody działkowe zlokalizowane 

na obszarze gminy Słubice, mogą ubiegać się o udzielenie dotacji celowych z budżetu 

gminy Słubice na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem i funkcjonowaniem 

ROD, w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, jeżeli 

wpłynie to na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców lub 

zwiększy dostępność społeczności lokalnej do tych ROD. 

      

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania. 

• 2023 rok: 60 000,00 PLN 

Dotacja w danym roku budżetowym może być udzielona w wysokości do 99% 

poniesionych kosztów, w kwocie nie większej niż 20.000,00 zł nakładu na zadanie. 

 

 



4. Zasady przyznawania dotacji. 

 

1. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji i nie gwarantuje 

przyznania środków w wysokości, o którą występuje ROD.  

2. Szczegółowe warunki dofinansowania realizacji zadania reguluje umowa zawarta 

pomiędzy Gminą Słubice a ROD.  

3. W przypadku wsparcia realizacji planowanego zadania, stowarzyszenie ROD ma 

obowiązek wniesienia co najmniej 1% własnego  wkładu finansowego.  

 

5. Termin i warunki składania ofert:  

 

1. Warunkiem przystąpienia do otwartego konkursu ofert jest złożenie w terminie do 

dnia 5 kwietnia 2023 r. pisemnej oferty zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 

1 do uchwały nr XLVII/549/2022 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 24 sierpnia 2022 r.  

wraz z wymaganymi dokumentami. 

2. Oferty należy złożyć w wersji papierowej: 

1) osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Słubicach, ul. 

Akademicka 1;  

2) przesyłką poleconą na adres sekretariatu Urzędu Miejskiego w Słubicach ul. 

Akademicka 1 (o zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data nadania przesyłki); 

3) w formie dokumentu elektronicznego (o zachowaniu terminu złożenia oferty 

decyduje data poświadczenia odbioru). 

 

6. Wymagane załączniki do oferty. 

 

1. Kopię aktualnego ze stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy 

został wydany odpis lub wyciąg z właściwego rejestru lub ewidencji. 

2. Aktualny statut ROD.  

3. Oświadczenie, że stowarzyszenie ogrodowe nie działa w celu osiągnięcia zysku. 

4. Kserokopię pozwolenia na budowę lub potwierdzenia zgłoszenia robót 

budowlanych, jeśli planowane prace wymagają takiego postępowania na podstawie 

przepisów Prawa budowlanego. 

5. Dokumentację techniczną projektu, jeśli jest wymagany. 



6. Oświadczenie o możliwości lub braku możliwości odliczenia podatku od towarów i 

usług. 

7. Dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wnioskodawcy. 

8. W przypadku, gdy umowę podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji 

zgodnie ze statutem ROD lub wpisem do właściwego rejestru, konieczne jest 

dołączenie pełnomocnictwa do działania w imieniu organizacji.  

9. Kopie dokumentów składane łącznie z ofertą powinny być poświadczone 

„za zgodność z oryginałem na dzień składania oferty” przez osobę reprezentującą 

ROD.  

 

7. Tryb udzielenia dotacji. 

 

1. Wnioski podlegają ocenie pod względem formalnym i merytorycznym.  

2. Rozpatrzeniu podlegają wnioski, które przeszły pozytywną ocenę formalną. 

3. Wyniki rozpatrzenia wniosków o przyznanie dotacji podaje się do publicznej 

wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Słubice oraz na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miejskiego w Słubicach. 
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