
OGŁOSZENIE NR RO.0050.030.2021 

BURMISTRZA MIASTA PYSKOWICE 

z dnia 18 czerwca 2021 r. 

w sprawie rozstrzygnięcia III edycji konkursu "Pyskowice - ekologia wpisana w rozwój" 

Burmistrz Miasta Pyskowice zawiadamia, że w ramach III edycji konkursu „Pyskowice – ekologia wpisana 
w rozwój” dotacja celowa została przyznana na realizację następującego przedsięwzięcia: 

„Budowa przyłącza wodociągowego dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego ROD KONWALIA 
w Pyskowicach”.. 

Wnioskodawca: Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie ROD „KONWALIA”, 
ul. Czereśniowa, 44-120 Pyskowice 

Przyznana kwota dotacji: 50.000,00 zł 

Opis przedsięwzięcia: przedsięwzięcie obejmować będzie budowę przyłącza wodociągowego dla Rodzinnego 
Ogrodu Działkowego „Konwalia” mieszczącego się przy ul. Pod Stadionem w Pyskowicach. 

Dotacja została udzielona ze środków własnych Gminy Pyskowice na podstawie uchwały nr XXVIII/282/2021 
Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zasad udzielania w 2021 roku dotacji 
celowej z zakresu ochrony środowiska w ramach konkursu „Pyskowice – ekologia wpisana w rozwój”. 

Zgodnie z §2 ust. 11 Regulaminu udzielania w 2021 roku dotacji celowej z zakresu ochrony środowiska 
w ramach konkursu "Pyskowice - ekologia wpisana w rozwój" stanowiącego załącznik do ww. uchwały 
wybrane do zrealizowania będzie to przedsięwzięcie, które uzyska największą liczbę punktów. W przypadku, 
gdy przedsięwzięcie, które zostanie wybrane, nie wyczerpie puli środków finansowych na rok 2021, a kolejne 
na liście rankingowej przedsięwzięcie, możliwe jest do realizacji za kwotę, która pozostała, nawet jeśli jest ona 
mniejsza od wnioskowanej i wnioskodawca wyrazi na to zgodę, to takie przedsięwzięcie zostanie również 
przekazane do realizacji. W przypadku, gdy wnioskodawca nie wyrazi zgody na realizację przedsięwzięcia za 
kwotę mniejszą niż wnioskowana, to realizacji na tej samej zasadzie podlegać będą kolejne przedsięwzięcia 
z listy rankingowej. 

Wybrane przedsięwzięcie uzyskało największą liczbę punktów tj. w ramach oceny kryterium efektywności 
ekologicznej uzyskało 12 punktów. 

W ramach konkursu wpłynęły ponadto następujące wnioski: 

1. „Modernizacja sieci wodociągowej na terenie ROD WITAMINKA w Pyskowicach, jako działanie 
proekologiczne w ramach ograniczania strat wody i ochrony zasobów naturalnych” – wniosek został odrzucony 
ze względu na niespełnienie wymagań formalnych zawartych w Regulaminie udzielania w 2021 roku dotacji 
celowej z zakresu ochrony środowiska w ramach konkursu „Pyskowice – ekologia wpisana w rozwój”, 
stanowiącym załącznik do ww. uchwały. 

2. „Świetlana przyszłość w symbiozie z ekologią. Ekologiczne oświetlenie Ptasiego Osiedla 
w Pyskowicach” - ilość uzyskanych punktów: 9 
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Wnioskodawca: Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla Domów Jednorodzinnych „MIKOSZOWINA - PTASIE 
OSIEDLE”. 

 

   

Burmistrz Miasta 
 
 

mgr Adam Wójcik 
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