Załącznik 1
do Zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Żyrardowa
z dnia .

OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA ŻYRARDOWA
o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych
działających na terenie Miasta Żyrardowa na zadania służące tworzeniu warunków
dla rozwoju ogródków działkowych
Na podstawie uchwały Rady Miasta Żyrardowa nr XV/109/19 z dnia 8 sierpnia 2019 r.
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Żyrardowa dla
rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie Miasta Żyrardowa na zadania
służące tworzeniu warunków dla rozwoju ogrodów działkowych ogłaszam nabór wniosków
o udzielenie dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie
Miasta Żyrardowa na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju ogrodów
działkowych w rozumieniu ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach
działkowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2176), zwanej dalej: „ustawą”.
1. Rodzaje zadań, na które może być udzielona dotacja celowa.
1) Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej rozumianej, jako budynki
i budowle, ogrodzenia, aleje i drogi ogrodowe, place zabaw, świetlice, hydrofornie,
sieci wodociągowe i energetyczne oraz inne urządzenia znajdujące się na terenie
rodzinnego ogrodu działkowego (zwanego dalej ROD) przeznaczone do wspólnego
używania przez osoby korzystające z działek oraz służące do zapewnienia
prawidłowego funkcjonowania ROD, o ile nie wchodzą w skład przedsiębiorstwa;
Realizacja powyższych zadań musi wpływać na poprawę warunków do korzystania
z ROD przez działkowców lub zwiększać dostępność społeczności lokalnej do ROD.
2) Dotacja nie może być wykorzystana na wydatki dotyczące sporządzania dokumentacji
projektowo kosztorysowej, uzgodnień formalno prawnych, nadzoru inwestorskiego
i budowlanego, obsługi geodezyjnej, zakupu map, wypisów z rejestru gruntów,
wypisów z ksiąg wieczystych, prac archeologicznych, przedłużenia gwarancji,
kosztów obsługi bankowej i finansowej.

2. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dotację celową.
Uprawnionymi do składania wniosków o udzielenie dotacji są: Rodzinne Ogrody Działkowe
zlokalizowane na terenie Miasta Żyrardowa, legitymujące się tytułem prawnym do władania
nieruchomością.
3. Wysokość środków przeznaczonych na dotację celową:
1) na udzielenie dotacji celowej przewidziano kwotę w wysokości 118 000,00 zł.;
2) maksymalna wysokość dotacji celowej do 80% kosztów kwalifikowanych w kwocie
nieprzekraczającej 25.000,00 zł na jedno zadanie;
3) w przypadku poprawnego złożenia wniosków na kwotę większą od zabezpieczonych
w budżecie na dany rok w pierwszej kolejności dotacje celowe będą udzielane
dla podmiotów które otrzymały środki w ramach Mazowieckiego Instrumentu
Aktywizacji Działkowców Mazowsze 2020.

4. Termin, miejsce i sposób składania wniosków:
1) wniosek o udzielenie dotacji celowej należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu
Miasta Żyrardowa PI. Jana Pawła II nr 1 w zamkniętej kopercie z dopiskiem
na kopercie „ROD 2020” w terminie do dnia 6.08.2020 r. do godz. 16:00 (decyduje
data wpływu do Urzędu Miasta Żyrardowa);
2) do wniosku należy dołączyć:
a) oświadczenie, że ROD nie działa w celu osiągnięcia zysku;
b) oświadczenie o prawie do władania nieruchomością, na której realizowane będzie
zadanie;
c) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wnioskodawcy;
3) wniosek należy składać na formularzu zgodnym z Załącznikiem nr 1 do Uchwały
Nr XV/109/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad
udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Żyrardowa dla rodzinnych
ogródków działkowych działających na terenie Miasta Żyrardowa na zadania służące
tworzeniu warunków dla rozwoju ogrodów działkowych.
4) kopie dokumentów dołączone do wniosku muszą być poświadczone za zgodność
z oryginałem przez osoby uprawnione do jego złożenia.
5.

Tryb i termin rozpatrywania wniosków:
1) kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski będą rozpatrywane według kolejności
złożenia;
2) w przypadku stwierdzenia uchybień formalnych wniosku, Wnioskodawca zostanie
wezwany do ich usunięcia bądź uzupełnienia w terminie 7 dni od daty otrzymania
wezwania;
3) za uchybienia formalne uznaje się:
a) niezłożenie wniosku na formularzu, o którym mowa w pkt 4 ppkt 3),
b) złożenie wniosku przez osoby lub podmioty nieuprawnione,
c) złożenie wniosku bez podpisu osoby/osób uprawnionych do jego złożenia,
d) złożenie wniosku wypełnionego w sposób nieczytelny uniemożliwiający jego
odczytanie,
e) niewypełnienie wszystkich pól formularza wniosku, o którym mowa w pkt 4
ppkt 3),
f) złożenie wniosków bez wymaganych załączników.
4) Wniosek, którego uchybienia formalne nie zostaną usunięte we wskazanym zakresie
i terminie pozo staje bez rozpatrzenia;
5) Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6.

Informacja o środkach odwoławczych.
1) złożenie wniosku o udzielenie dotacji celowej nie jest równoznaczne z uzyskaniem
dotacji;
2) rozstrzygnięcie o przyznanie dotacji celowej nie jest decyzja administracyjną
w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje
na nie odwołanie;
3) przyznanie dotacji odbywa się do wysokości środków przeznaczonych na ten cel
w budżecie Miasta Żyrardowa w 2020 r.

7.

Informacje dodatkowe:
1) udzielenie dotacji celowej następuje na podstawie pisemnej umowy o udzielenie
dotacji celowej. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia Prezydenta

2)

3)
4)

5)
6)

Miasta Żyrardowa w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji
celowej dla rodzinnych ogrodów' działkowych działających na terenie Miasta
Żyrardów na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju ogródków
działkowych;
udzielona dotacja podlega rozliczeniu finansowym wg wzoru sprawozdania
stanowiącego załącznik nr 2 do Uchwały Nr XV/109/19 Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków
budżetu Miasta Żyrardowa dla rodzinnych ogródków działkowych działających
na terenie Miasta Żyrardowa na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju
ogrodów działkowych;
rozliczenie dotacji celowej następuje w terminie 14 dni od daty zakończenia realizacji
zadania, jednak nie później niż do dnia 10 listopada danego roku budżetowego;
szczegółowe informacje o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej można
uzyskać w Wydziale Rewitalizacji i Rozwoju Urzędu Miasta Żyrardowa Plac Jana
Pawła II nr 2, pokój nr 3;
ogłaszający zastrzega sobie prawo do odwołania naboru oraz przesunięcie terminu
składania wniosków bez podania przyczyny;
informacja o wynikach naboru zostanie podana do publicznej wiadomości
w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Żyrardowa.
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