Sprawozdanie
z realizacji Uchwały nr IX/60/2011 Rady Miejskiej w Nowej Dębie
z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie udzielania dotacji podmiotom
nie zaliczanym do sektora finansów publicznych realizujących
zadania gminy, sposobu jej rozliczania
oraz sposobu kontroli wykonywania zlecania zadania

za rok
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Zatwierdził:
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Sprawozdanie
Podstawą prawną są następujące akty prawne:
ustawa o samorządzie gminnym
ustawa o finansach publicznych
Uchwały nr IX/60/2011 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 25 maja 2011 roku

•
•
•

Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację zadań własnych Gminy przez wspólnoty,
tj. Rodzinne Ogrody Działkowe zostało ogłoszone 18 lutego 2015 r.
30 marca 2015 r. rozdysponowano kwotę 17,5 tys. zł w następujący sposób:
1- ROD Rekreacja – 5 000 zł
Remont ogrodzenia
2- ROD Metalowiec – 3 500 zł
Wymiana przyłącza wodociągowego do ROD Metalowiec.
3- ROD Relaks – 9 000 zł
Wykonanie odwodnienia w alejkach zagrożonych powodzią i częściowe wykonanie
ogrodzenia zewnętrznego
Kolejny konkurs na niewykorzystaną kwotę 2,5 tys. zł został ogłoszony 7 maja 2015 roku, ze
względu na brak ofert został nierozstrzygnięty. 8 czerwca ogłoszono konkurs po raz kolejny.
W wyniku rozstrzygnięcia konkursu 22 czerwca przyznano dotację:
ROD Nad Bystrzykiem – 2 500 zł
Wymiana części ogrodzenia zewnętrznego
Tabela przeznaczenie dotacji
R.O.D.

Relaks

zadanie
Wykonanie odwodnienia w
alejkach zagrożonych powodzią i
częściowe wykonanie ogrodzenia
zewnętrznego

Kwota
całkowita

Kwota
dotacji

9 080,33

9 000,00

5 000,21

5 000,00

3 820,33

3 500,00

4 000,00

2 500,00

Remont ogrodzenia
Rekreacja
Metalowiec

Wymiana przyłącza
wodociągowego do ROD
Metalowiec.

Nad Bystrzykiem Wymiana części ogrodzenia
zewnętrznego

Wszystkie dotacje zostały rozliczone w całości.

R.O.D. Nad Bystrzykiem
Dotacja – 2 500 zł
W ramach zadania wymieniono część starego ogrodzenia. Zdemontowano starą siatkę i
usunięto stare fundamenty. Na to miejsce wylane zostały nowe fundamenty, zamontowano
druty naciągowe i 32 mm nowej siatki .
R.O.D. Metalowiec
Dotacja – 3 500 zł
Wykonano demontaż starego (ɸ50, l=40mb) przyłącza od komory zasuw do budynku
świetlicy i wykonano nowe przyłącze (ɸ32, l=80mb). Uporządkowano teren po robotach.
R.O.D. Relaks
Dotacja – 9 000 zł
Wykonano odwodnienie, 120 m.b. rowu i położono rury przepustowe ɸ300 na długości
33 m.b. na przejściach i przejazdach. Założono 70 m.b. siatki ogrodzeniowej na zewnętrznym
ogrodzeniu ogrodu.
R.O.D. Rekreacja
Dotacja – 5 000 zł
Zdemontowano stare i wykonano nowe (350 m.b., wysokość 1,5 m) ogrodzenie ogrodu z
siatki ocynkowanej wraz z osprzętem.

