
UCHWAŁA NR LXII/792/2018
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 4 lipca 2018 r.

w sprawie udzielenia dotacji celowej na sfinansowanie kosztów doprowadzenia wody do każdej działki 
w ROD im. T. Kościuszki w Sandomierzu.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 994 z późn. zm. ), art. 17 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach 
działkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 2176) oraz art. 221, 251, 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 
o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.), Rada Miasta Sandomierza 
uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Sandomierz w 2018 roku dotacji celowej dla Rodzinnych Ogrodów 
Działkowych im. T. Kościuszki w Sandomierzu z przeznaczeniem na realizację zadania: „Doprowadzenie 
wody do każdej działki w ROD im. T. Kościuszki w Sandomierzu”

§ 2. Środki finansowe o których mowa w § 1, zostaną udzielone w formie dotacji celowej ze środków 
budżetu na 2018, w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji celowej oraz zasady rozliczenia środków określone zostaną 
w umowie pomiędzy Gminą Sandomierz, a Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi im. T. Kościuszki 
w Sandomierzu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza

Piotr Chojnacki
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 17 ust. 2 Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz.
2176 z późn. zm.) dotacja celowa ma służyć realizacji celu publicznego, związanego z zadaniem
gminy, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy i może być przeznaczona w
szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, jeżeli wpłynie to na poprawę
warunków do korzystania z rodzinnych ogrodów działkowych (dalej: ROD) przez działkowców, lub
zwiększy dostępność społeczności lokalnej do ROD.
Środki finansowe na zadanie „Doprowadzenie wody do każdej działki w ROD im.
T. Kościuszki w Sandomierzu” zostały zabezpieczone w Uchwale nr L/674/2017 Rady Miasta
Sandomierza z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2018 rok.

Mając na uwadze, że Gmina Sandomierz służy rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych, podjęcie
niniejszej uchwały jest ze wszechmiar uzasadnione.
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