
OGŁOSZENIE NR 0050.40.2022 

z dnia 18 marca 2022 r. 

Burmistrz Miasta Człuchowa ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu 
Gminy Miejskiej w Człuchowie na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych 

ogrodów działkowych. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U.2022.559 t.j. z dnia 2022.03.09) , art. 17 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach 
działkowych (Dz.U.2021.1073 t.j. z dnia 2021.06.16), art. 221, 251, 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz.U.2021.305 t.j. z dnia 2021.02.18) oraz Uchwały nr XXV/178/16 Rady 
Miejskiej w Człuchowie z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków 
budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych 
ogrodów działkowych. 

Wnioski o udzielenie dotacji celowej będzie można składać do Urzędu Miejskiego w Człuchowie, 
w terminie od 1 kwietnia do 28 kwietnia 2022 r.  

Uwaga!  

– Wnioski o dotacje może składać wyłącznie zarząd ogrodu działkowego lub osoby uprawnione do jego 
reprezentowania. Rodzinne ogrody działkowe, zwane dalej ROD, znajdujące się na terenie miasta 
Człuchowa mogą uzyskać z budżetu miasta dotację celową na dofinansowanie zadań związanych z ich 
rozwojem. 

– Dotacja może być przeznaczona w szczególności zadania określone w art. 17 ustawy 
o ROD (Dz.U.2021.1073 t.j. z dnia 2021.06.16). 

– Dotacja może być udzielona w wysokości 70% poniesionych kosztów, ale w kwocie nie większej niż 
10.000,00 zł nakładu na zadanie, o którego dofinansowanie ubiega się dany ROD. 

– Zasady, tryb postępowania i sposób rozliczenia dotacji udzielonej ROD określa „Regulamin udzielania 
dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na podstawie ustawy z dnia 13 grudnia 
2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U.2021.1073 t.j. z dnia 2021.06.16) przyjęty Uchwałą nr 
XXV/178/16 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 14 grudnia 2016 r. 

– Dodatkowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji można uzyskać w Referacie Przestrzeni 
i Ochrony Środowiska, pokój nr 15 Urzędu Miejskiego w Człuchowie w godzinach pracy urzędu. 

 

   

Burmistrz 
 
 

Ryszard Szybajło 
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