
 

ZARZĄDZENIE Nr  49 / 2021 

Burmistrza Strzelec Opolskich 

z dnia  8  marca 2021r. 

 

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowych na dofinansowanie 

zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych 

 

            Na podstawie art 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r., 

poz. 713 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 2 Uchwały Nr XX/190/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich 

z dnia 26 lutego 2020r. w sprawie w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Strzelce 

Opolskie dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów 

działkowych (Dz.Urz.Woj.Op. z 2020r., poz. 878) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1. Ogłaszam nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych              

z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych. 

2. Wnioski o udzielenie dotacji będą przyjmowane do dnia 30 kwietnia 2021r.   

3. Ogłoszenie o naborze wniosków stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Miejskiego w Strzelcach Opolskich, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejskim serwisie 

internetowym www.strzelceopolskie.pl. 

 

 

Burmistrz Strzelec Opolskich 

Tadeusz Goc 

 

 

 

 

 

 



 
                                        Załącznik do Zarządzenia Nr   49/2021 

Burmistrza Strzelec Opolskich  
z dnia  8 marca  2021r. 

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH  

o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych  

z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych 

 

Na podstawie Uchwały Nr XX/190/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 lutego 

2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Strzelce Opolskie  dotacji 

celowych na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych 

ogłasza się nabór wniosków od stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody 

działkowe, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach 

działkowych (Dz. U. z 2017r. poz. 2176), zainteresowanych uzyskaniem dotacji na budowę lub 

modernizację infrastruktury ogrodowej, która wpłynie na poprawę warunków do korzystania                 

z ROD przez działkowców lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do tego ROD,                                

a realizacja wraz z odbiorem końcowym zakończy się w terminie do 30 listopada 2021r. 

Stowarzyszenia ogrodowe prowadzące rodzinne ogrody działkowe na terenie gminy Strzelce 

Opolskie, mogą składać do dnia 30 kwietnia 2021r. wnioski o udzielenie dotacji celowej w 2021 

roku.  

Wnioski należy składać na druku, stanowiącym załącznik nr 1 do w/w uchwały, w Kancelarii 

Urzędu Miejskiego  w Strzelcach Opolskich, plac Myśliwca 1, (pokój nr 1), w godzinach pracy 

Urzędu lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1, 47-100 

Strzelce Opolskie (decyduje data wpływu do Urzędu). 

Planowana łączna kwota dotacji celowej na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem 

rodzinnych ogrodów działkowych w 2021 roku wynosi 30 000, 00 zł.  

Decyzję o przyznaniu i wysokości dotacji celowej podejmuje Burmistrz po dokonaniu oceny 

wniosków według kryteriów i wymagań określonych uchwale. 

Rozpoczęcie realizacji zadania może nastąpić po podpisaniu z Gminą Strzelce Opolskie umowy 

o udzielenie dotacji. 

Szczegółowe zasady udzielania i rozliczania dotacji określone są w Uchwale Nr XXI/190/2020 

Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie określenia zasad 

udzielania z budżetu Gminy Strzelce Opolskie  dotacji celowych na dofinansowanie zadań 

związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych. 

Informacji dotyczących naboru wniosków udziela Pani Monika Mickiewicz, Naczelnik Wydziału 

Organizacyjnego, tel. 77 404 93 23. 

                                        


