UCHWAŁA NR 401/VIII/31/2021
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA
z dnia 8 września 2021 r.
w sprawie określenia trybu udzielania oraz sposobu rozliczania i kontroli wykorzystania
dotacji celowych udzielanych stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody
działkowe na obszarze Gminy Konstancin-Jeziorna
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) i art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305), w związku z art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 grudnia
2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1073) Rada Miejska
Konstancin--Jeziorna uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się tryb udzielania oraz sposób rozliczania i kontroli wykorzystania dotacji celowych
z budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody
działkowe na obszarze Gminy Konstancin-Jeziorna na dofinansowanie zadań związanych
z ich rozwojem, w szczególności budową lub modernizacją infrastruktury ogrodowej, jeżeli wpłynie
to na poprawę warunków do korzystania z Rodzinnego Ogrodu Działkowego przez działkowców, lub
zwiększy dostępność społeczności lokalnej do tego Rodzinnego Ogrodu Działkowego
2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) Beneficjencie – należy przez to rozumieć stowarzyszenie ogrodowe, któremu na zasadach
określonych niniejszą uchwałą przyznano dotację z budżetu Gminy;
2) stowarzyszeniu ogrodowym należy przez to rozumieć stowarzyszenie w myśl przepisów ustawy
z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz.713), powołane
wyłącznie w celu zakładania i prowadzenia rodzinnych ogrodów działkowych;
3) Rodzinnym Ogrodzie Działkowym (zwanym dalej „ROD”) należy przez to rozumieć, według
przepisów ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych
(t.j. Dz. U.z 2021 r. poz. 1073), wydzielony obszar lub obszary przeznaczone na cele rodzinnych
ogrodów
działkowych,
składające
się
z działek
i terenu
ogólnego,
służące
do wspólnego korzystania przez działkowców, wyposażone w infrastrukturę ogrodową;
4) infrastrukturze ogrodowej należy przez to rozumieć infrastrukturę ogrodową w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1073), tj. budynki i budowle, ogrodzenia, aleje i drogi ogrodowe, place
zabaw, świetlice, hydrofornie, sieci wodociągowe i energetyczne oraz inne urządzenia znajdujące
się na terenie ROD, przeznaczone do wspólnego użytkowania przez osoby korzystające z działek
oraz
służące
do
zapewnienia
prawidłowego
funkcjonowania
„ROD”,
o ile nie wchodzą w skład przedsiębiorstwa;
5) zadaniu – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie obejmujące budowę, modernizację lub rozwój
infrastruktury ogrodowej na terenie „ROD”;
6) środkach publicznych należy przez to rozumieć publiczne środki finansowe określone przepisami
ustawy o finansach publicznych;
7) wniosku – należy przez to rozumieć wniosek o udzielenie dotacji celowej na rzecz
stowarzyszenia.
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§ 2. 1. Z budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna może być udzielona dotacja celowa na
dofinansowanie zadań dla stowarzyszenia ogrodowego, które prowadzi Rodzinny Ogród Działkowy
lub Rodzinne Ogrody Działkowe, zwane dalej „ROD”, jeżeli zostaną łącznie spełnione następujące
kryteria:
1) „ROD” znajduje się na obszarze Gminy Konstancin-Jeziorna;
2) dotacja będzie przeznaczona na zadanie związane z rozwojem „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 tego
ROD.
2. Niezbędną do realizacji zadania dokumentację techniczną wykonuje na swój koszt
stowarzyszenie ogrodowe oraz pokrywa ewentualne koszty nadzoru inwestorskiego nad realizacją
zadania
3. W przypadku ubiegania się o przedmiotową dotację przez przedsiębiorcę, udzielone
dofinansowanie stanowić będzie - w zależności od rodzaju prowadzonej działalności - odpowiednio:
pomoc de minimis:
1) w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis
(Dz. Urz. UE L 352/1 z 24.12.2013 r.) i będzie udzielane zgodnie z przepisami o pomocy
publicznej, w terminie nie późniejszym niż do dnia 30 czerwca 2024 r.;
2) w sektorze rolnym w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia
2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do
pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352/9 z 24.12.2013 r.) i będzie udzielane
zgodnie z przepisami o pomocy publicznej w terminie nie późniejszym niż do dnia 30 czerwca
2028 r.;
3) w sektorze rybołówstwa, w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia
27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L
190/45 z 28.06.2014 r.) i będzie udzielane zgodnie z przepisami o pomocy publicznej w terminie
nie późniejszym niż do dnia 30 czerwca 2023 r.
§ 3. Udzielenie dotacji uzależnione jest od dostępności w danym roku środków finansowych
zabezpieczonych w budżecie Gminy Konstancin-Jeziorna.
§ 4. 1. Dotacji na dany rok udziela się na pisemny wniosek, złożony do Burmistrza Gminy
Konstancin-Jeziorna.
2. Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń.
Za datę złożenia wniosku uznaje się datę jego wpływu do Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna.
3. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych we wniosku, Wnioskodawca zostanie
wezwany
do ich usunięcia, bądź uzupełnienia w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania.
4. Za uchybienia formalne uznaje się:
1) złożenie wniosku przez osoby lub podmioty nieuprawnione;
2) złożenie wniosku bez podpisu osoby/osób uprawnionych do jego złożenia;
3) złożenie wniosku wypełnionego w sposób nieczytelny, uniemożliwiający jego odczytanie;
4) niewypełnienie wszystkich pól wniosku;
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5) złożenie wniosków bez wymaganych załączników.
5. Wniosek, którego wady lub braki nie zostaną uzupełnione, zgodnie z wezwaniem, o którym
mowa
w ust. 3 we wskazanym terminie, pozostanie bez rozpoznania.
6. Wnioskodawca będzie zawiadomiony o przyczynach pozostawienia Wniosku bez rozpoznania.
7. Wniosek o udzielenie dotacji zostanie odrzucony, jeżeli:
1) zostanie złożony na zadanie, które jest w trakcie realizacji lub po jego zakończeniu;
2) nie spełni warunków formalnych;
3) z innych przyczyn będzie niezgodny z niniejszą Uchwałą.
8. Wnioskodawca będzie zawiadomiony o przyczynach odrzucenia Wniosku.
9. Wnioski rozpatruje Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna.
10. Przy ocenie merytorycznej wniosków o udzielenie dotacji uwzględnia się w szczególności:
1) możliwości finansowe budżetu;
2) stan techniczny istniejącej infrastruktury ogrodowej;
3) braki w wyposażeniu infrastruktury ogrodowej;
4) liczbę członków stowarzyszenia ogrodowego prowadzącego ROD;
5) społeczne zapotrzebowanie na działki w rodzinnym ogrodzie działkowym;
6) udział środków własnych stowarzyszenia ogrodowego prowadzącego ROD w realizowanym
zadaniu.
11. Wnioski o przyznanie dotacji w danym roku budżetowym rozpatruje się do dnia wykorzystania
limitu środków finansowych zaplanowanych w budżecie na dany rok budżetowy.
12. Wnioski o udzielenie dotacji, które nie zostały zakwalifikowane do udziału w danym roku
nie przechodzą na kolejny rok.
13. Wniosek powinien zawierać:
1) dane Wnioskodawcy;
2) wielkość wnioskowanej dotacji;
3) opis zadania realizowanego w ramach wnioskowanej dotacji;
4) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz wyszczególnienie źródeł ich
finansowania;
5) uzasadnienie konieczności wykonania zadania.
14. Wybór wykonawcy na realizację zadania będącego przedmiotem wniosku odbędzie się
zgodnie
z uwzględnieniem procedur przewidzianych w ustawie z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm.), a jeśli stowarzyszenie ogrodowe
nie jest zobowiązane do jej stosowania, zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności.”
15. Jeżeli Wnioskodawca jest przedsiębiorcą wraz z wnioskiem dodatkowo przedkłada:
1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie
i rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu
2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości wyżej wymienionych pomocy de
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minimis otrzymanych w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym
okresie;
2) inne niezbędne informacje, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca
2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de
minimis (Dz.U. z 2010 r. Nr 53, poz 311 z późń. zm.) lub rozporządzeniu Rady Ministrów
z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się
o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. z 2010 r. Nr 121 poz. 810 ),
w zależności od rodzaju prowadzonej działalności przez Wnioskodawcę.
16. Przedsiębiorcom, dotacja stanowiąca pomoc de minimis może być udzielona na podstawie
niniejszej uchwały i na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia
18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.), rozporządzeniu Komisji (UE) nr
1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.) lub
rozporządzeniu Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze
rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014 r.).
§ 5. Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna rozpatruje i dokonuje oceny wniosków w zakresie
spełnienia wymagań formalnych i merytorycznych określonych w niniejszej uchwale.
§ 6. 1. Podstawą udzielenia dotacji jest umowa zawarta pomiędzy Gminą, a Stowarzyszeniem
ogrodowym.
2. Umowa stanowić będzie podstawę do rozpoczęcia i realizacji zadania.
3. Stowarzyszenie ogrodowe nie może wykorzystać otrzymanych środków na inny cel niż
określony w umowie. W przypadku wykorzystania dotacji na inny cel niż określony w umowie,
dotacja podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305).
4. Wysokość dotacji każdorazowo zostanie określona w umowie, o której mowa w ust. 1.
5. Dotacja może być przyznana dla każdego Wnioskodawcy nie częściej niż raz na 1 rok.
§ 7. 1. Gmina sprawuje kontrolę nad prawidłowością wykonywania zadania w tym wydatkowania
przekazanych środków finansowych.
2. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania lub po jego zakończeniu.
Kontrola może być przeprowadzona zarówno w siedzibie stowarzyszenia ogrodowego, na terenie jak
i w miejscu realizacji zadania.
3. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, osoby upoważnione przez Burmistrza Gminy
Konstancin-Jeziorna mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć
znaczenie dla oceny prawidłowości wykonania zadania.
4. Kontrolujący mogą zażądać udzielenia informacji dotyczących wykonania zadania. Na żądanie
kontrolującego, stowarzyszenie jest zobowiązany dostarczyć dokumenty i inne nośniki informacji
oraz udzielić informacji lub wyjaśnień w terminie określonym przez kontrolującego.
5. Celem kontroli jest sprawdzenie:
1) stanu realizacji zadania;
2) zgodności wydatkowania dotacji z celem, na który została przyznana;
3) efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania;
4) gospodarności i rzetelności wydatkowanej dotacji.
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§ 8. 1. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia Wnioskodawca przedstawia Burmistrzowi Gminy
Konstancin-Jeziorna rozliczenie dotacji wraz z dokumentami rozliczeniowymi w terminie 14 dni od
zakończenia realizacji zadania, jednak nie później niż do dnia 30 listopada danego roku budżetowego.
2. Rozliczenie dotacji dokonuje się w formie sprawozdania z realizacji zadania.
3. Rozliczenie winno zawierać opis wykonanego zadania oraz potwierdzone za zgodność
z oryginałem kopie faktur (rachunków) dokumentujących wydatkowaną kwotę dotacji oraz dowody
zapłaty faktur.
4. Faktury (rachunki) winny być opatrzone na odwrocie pieczęcią „ROD”, posiadać opis
zawierający informację, z jakich środków została zapłacona oraz jakie było przeznaczenie
zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju zapłaconej należności. Informacja ta powinna być
podpisana przez osobę/osoby statutowo odpowiedzialne/upoważnione za rozliczenie finansowe
dotacji celowej.
5. Kontrola może odbywać się w trakcie realizacji zadania i po jego zakończeniu.
6. Beneficjent może zostać zobowiązany do złożenia w wyznaczonym terminie rozliczenia
częściowego z wykonanych prac.
7. Do sprawozdania należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie
protokołu odbioru robót, jeśli ze względu na zakres wykonywanych zadań było wymagane
sporządzenie protokołu odbioru.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej
Agata Wilczek
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UZASADNIENIE
do Uchwały NR 401/VIII/31/2021 RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA z dnia
8.09.2021 r. w sprawie określenia trybu udzielania oraz sposobu rozliczania i kontroli
wykorzystania dotacji celowych udzielanych stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym
rodzinne ogrody działkowe na obszarze Gminy Konstancin-Jeziorna
Zgodnie z art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach
działkowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1073), Stowarzyszenie ogrodowe, prowadzące ROD na
obszarze danej gminy może otrzymywać dotację celową z budżetu tej gminy, z zastosowaniem
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) w
zakresie udzielania dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów
publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku. Dotacja, ma służyć realizacji celu
publicznego, związanego z zadaniem gminy, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ww. ustawy i może być
przeznaczona 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 tego ROD.
Mając na uwadze fakt, że rodzinne ogrody działkowe są ważnym elementem środowiska
przyrodniczego Gminy Konstancin-Jeziorna, stanowiącym istotne zaplecze rekreacyjne dla
mieszkańców, zasadne jest wsparcie rodzinnych ogrodów działkowych w budowie lub
modernizacji infrastruktury ogrodowej w celu ich prawidłowego funkcjonowania i rozwoju.
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