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UCHWAŁA NR XXXVII/494/2021
RADY MIEJSKIEJ LESZNA
z dnia 25 marca 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr X/149/2019 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie
określenia zasad udzielania z budżetu Miasta Leszna dotacji celowych na dofinansowanie zadań
związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, przeznaczonych na budowę lub modernizację
infrastruktury ogrodowej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020
roku poz. 713 ze zm.) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 869), w związku z art. 6 , art. 17 ust 1 i 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych
ogrodach działkowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2176 ze zm.) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr X/149/2019 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie określenia
zasad udzielania z budżetu Miasta Leszna dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem
rodzinnych ogrodów działkowych, przeznaczonych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej
wprowadza się następujące zmiany:
1. Po § 1 dodaje się § 1a w następującym brzmieniu:
"§ 1a. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy stowarzyszenie ogrodowe
złożyło wniosek na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, na który Miasto Leszno uzyskało
dofinansowanie ze środków zewnętrznych w kwocie przewyższającej limity dotacji określone
w Regulaminie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, dopuszcza się możliwość odstąpienia od
stosowania postanowień tegoż Regulaminu. W takich przypadkach szczegółowy tryb postępowania
o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania ustala się
w formie Regulaminu, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Dodaje się Załącznik nr 2 – Regulamin określający zasady i tryb postępowania przy udzielaniu dotacji
celowej na realizację zadań związanych z budową lub modernizacją infrastruktury ogrodowej w przypadkach,
w których Miasto Leszno uzyskało dofinansowanie ze środków zewnętrznych.
§ 2. W regulaminie stanowiącym złącznik nr 1 do uchwały Nr X/149/2019 Rady Miejskiej Leszna z dnia
25 czerwca 2019 roku w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Miasta Leszna dotacji celowych na
dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, przeznaczonych na budowę
lub modernizację infrastruktury ogrodowej wprowadza się następujące zmiany:
1. § 2 ust. 2. otrzymuje brzmienie:
„2. Wniosek o dotację celową składa się do Prezydenta Miasta Leszna w terminie od 1 marca do
30 kwietnia danego roku budżetowego”.
2. § 3 ust. 1. otrzymuje brzmienie:
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„1. Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy. Dotacja celowa dotyczy wyłącznie zadań
określonych w § 1 ust. 2 niniejszego Regulaminu, których realizacja następuje po podpisaniu umowy
z Prezydentem Miasta Leszna”.
§ 3. Pozostałe zapisy uchwały Nr X/149/2019 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Miasta Leszna dotacji celowych na dofinansowanie zadań
związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, przeznaczonych na budowę lub modernizację
infrastruktury ogrodowej pozostają bez zmian.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Leszna
(-) Piotr Więckowiak
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