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Załącznik Nr 1 do Załącznika 

do uchwały Nr XXX/228/2021 

Rady Miejskiej w Bychawie 

z dnia 30 czerwca 2021 r. 

Wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Bychawa dla rodzinnych ogrodów działkowych 

I.  Dane dotyczące wnioskodawcy: 

1) Nazwa wnioskodawcy:……………………………………………………………………………...… 

2) Adres wnioskodawcy:……………………………………………………………………………….... 

3) Telefon:………………………………...…   NIP:      ……………………………………………..…. 

4) Numer rachunku bankowego:……………………………………………………………………...….. 

5) Dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy: 

 ……………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………. 

6) Tytuł prawny do władania nieruchomością:…………………………………………………............... 

II.  Wielkość wnioskowanej dotacji:  

1) Wnioskowana kwota dotacji:……………………………………………………………….…… 

Słownie (zł):…………………………………………………………………………….. 

III.  Opis zadania realizowanego w ramach wnioskowanej dotacji: 

1) Zakres przedmiotowy zadania:………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………..…. 

2) Miejsce realizacji zadania:…………………………………………………………………......... 

…………………………………………………………………………………………………... 

3) Harmonogram realizacji zadania: 

Planowany termin realizacji zadania  

Rodzaj podejmowanych zadań  

…………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………. 

IV.  Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz wyszczególnienie źródeł ich 

finansowania: 

Łączna wartość planowanych kosztów 

(zł) 

 

Koszty finansowane z dotacji (zł)  

Koszty finansowane ze środków 

własnych (zł) 

 

Inne  
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V.  Uzasadnienie konieczności wykonania zadania: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

VI.  Dodatkowe uwagi: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

VII.   Data i podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy: 

……………………………………….    ………………………………………………………. 

(data sporządzenia wniosku) 

     ………………………………………………………. 

     

     ………………………………………………………. 

Załączniki: 

1) Dokument potwierdzający prawo do władania nieruchomością. 

2) Statut. 

3) Aktualny odpis z  KRS/innej ewidencji. 

4) Oświadczenie, że ROD nie działa w celu osiągnięcia zysku. 

5) Pozwolenie na budowę lub potwierdzenie zgłoszenia robót budowlanych, jeśli prowadzone prace 

wymagają takiego postępowania na podstawie przepisów ustawy-Prawo budowlane. 

6) Projekt (jeśli jest wymagany). 

7) Inne (wymienić jakie): 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………… 

Załączniki można przedstawić w oryginale lub w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem.
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Załącznik Nr 2 do Załącznika 

do uchwały Nr XXX/228/2021 

Rady Miejskiej w Bychawie 

z dnia 30 czerwca 2021 r. 

    Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowej z budżetu Gminy Bychawa dla rodzinnych 

ogrodów działkowych 

Dotyczy umowy nr …………………………………….z dnia……………………………………. 

I.  Dane dotyczące wnioskodawcy: 

1) Nazwa wnioskodawcy:…………………………………………………………………………….. 

2) Adres 

wnioskodawcy:………………………………………………………………………………… 

3) Dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy: 

 ……………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………. 

II.  Opis zrealizowanego zadania: 

Zakres przedmiotowy zrealizowanego zadania: 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

… 

III.  Termin realizacji zadania: 

Data rozpoczęcia zadania: 

……………………………………………………………………………..... 

Data zakończenia zadania: 

………………………………………………………………………………. 

IV.  Źródła finansowania: 

Łączna wartość poniesionych kosztów na realizację zadania 

(zł):………………………………………. 

Koszty finansowane z dotacji 

(zł):……………………………………………………………………….. 

Koszty finansowane ze środków własnych 

(zł):…………………………………………………………. 

Inne źródła finansowania: 

………………………………………………………………………………. 

V.  Zestawienie faktur (rachunków) 

Lp. Rodzaj 

wydatku 

Nr faktury Data 

wystawienia 

Kwota Środki 

pochodzące  

Środki 

własne 

Środki  

z innych 
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faktury z dotacji źródeł 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9   Razem     

Oświadczam (-y), że: 

- wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje SA zgodne z aktualnym stanem 

faktycznym i prawnym, 

- wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione. 

 

………………………………………………….          ………………........................................... 

(miejscowość i data)          (podpis osoby upoważnionej do 

                                                                                                                               reprezentowania wnioskodaw 


