
ZARZĄDZENIE NR 0050.17.2021

BURMISTRZA WYRZYSKA

z dnia 16 lutego 2021 roku

w  sprawie  informacji  o  możliwości  składania  wniosków  o  udzielenie  dotacji  celowej

na zadania publiczne związane z realizacją zadań gminy

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm) oraz § 3 ust. 3 Uchwały NR XLV/403/2014 Rady Miejskiej 

w Wyrzysku z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji  

celowej  podmiotom  niezaliczonym  do  sektora  finansów  publicznych  i  niedziałających  w  celu 

osiągnięcia zysku na zadania publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu jej rozliczania 

oraz kontroli wykonywania zadania związanego z realizacją zadań gminy, sposobu jej rozliczania 

oraz kontroli wykonywania zadania związanego z realizacją zadań gminy (Dz. Urz. Woj. Wlkp.

z 2014r., poz. 4736) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Do dnia 31 marca 2021 roku można składać wnioski o dotację celową z budżetu 

Gminy Wyrzysk na realizację zadania publicznego, związanego z realizacją zadań własnych gminy 

w  zakresie  działania  na  rzecz  rozwoju  Rodzinnych  Ogrodów  Działkowych,  w  szczególności 

poprzez budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, jeżeli wpłynie na poprawę warunków 

do korzystania z Rodzinnych Ogrodów Działkowych przez działkowców lub zwiększy dostępność 

społeczności lokalnej do Rodzinnych Ogrodów Działkowych. 

2.  Kwota  planowana  na  realizację  zadania  publicznego  określonego  w  ust.  1  wynosi 

6.000,00 zł

3. Wnioski, o których mowa w ust. 1, należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik 

nr 1 do uchwały określonej w podstawie prawnej niniejszego zarządzenia.

4.  Wnioski,  o których mowa w ust.  1,  należy przesłać drogą pocztową na adres Urzędu 

Miejskiego  w  Wyrzysku  ul.  Bydgoska  29,  89-300  Wyrzysk,  pocztą  elektroniczną  e:mail 

urzad@wyrzysk.pl lub na skrzynkę ePUAP. W przypadku złożenia wniosku „drogą pocztową”, 

przyjmuje się, iż wniosek został złożony w terminie, gdy zostanie doręczony najpóźniej w dniu 31 

marca 2021 roku  w godzinach pracy Urzędu. 

mailto:urzad@wyrzysk.pl


§ 2. Ogłoszenie o możliwości złożenia wniosków o przyznanie dotacji celowej zamieszcza 

się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wyrzysku oraz na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miejskiego w Wyrzysku. 

§ 3.  Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  Kierownikowi  Referatu  Gospodarki 

Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


