
Załącznik nr 1 

do zarządzenia Burmistrza Miasta Gostynina  

Nr 25/2022 z dnia 25 lutego 2022 roku 

 

R e g u l a m i n 

określający tryb i zasady rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji celowej  

dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych 

 

      

Postanowienia ogólne 

       

§ 1. 

Regulamin określa zasady i tryb rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji celowych 

dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na podstawie uchwały Nr 414/LXXIX/2018 Rady 

Miejskiej w Gostyninie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie udzielania dotacji celowej ze 

środków budżetu Gminy Miasta Gostynina na zadanie służące tworzeniu warunków dla 

rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych. 

 

§ 2. 

Złożone wnioski opiniuje Komisja powołana przez Burmistrza Miasta Gostynina. 

 

§ 3. 

1. Rozpatrzenie wniosków przez Komisję i udzielanie dotacji uzależnione jest od środków 

finansowych Gminy Miasta Gostynina przeznaczonych na ten cel w danym roku 

budżetowym. 

2. Rozpatrzeniu podlegają wnioski kompletne i złożone w terminie naboru określonym 

w uchwale. 

3. Wnioski będą podlegać weryfikacji od strony formalnej i merytorycznej. 

4. Komisja podczas opiniowania wniosków stosuje kryteria wyszczególnione w uchwale 

Nr 414/LXXIX/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie 

udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasta Gostynina na zadanie służące 

tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych 

5. Pracami Komisji kieruje jej Przewodniczący.  

6. Komisja z posiedzenia sporządza protokół i przedstawia Burmistrzowi Miasta Gostynina 

do zaakceptowania. Protokół powinien zawierać w szczególności stwierdzenia Komisji co 

do spełniania przez oceniany wniosek wymaganych kryteriów formalnych 

i merytorycznych. Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Komisji. 

7. Aby Komisja mogła dokonywać oceny złożonych wniosków, na jej posiedzeniu musi być 

obecnych co najmniej 3 członków. 

 

§ 4. 

Rozstrzygnięcie naboru wniosków o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie 

zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych podaje się do publicznej 

wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 

Gostynina.  

 

Burmistrz Miasta Gostynina 

 

mgr Paweł Witold Kalinowski 

 


