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AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA LODZI

z dnia 20 wrzesnia 2016 r.

do projektu uchwaty Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie
okreslenia trybu postepowania 0 udzielenie stowarzyszeniom ogrodowym prowadzacym
rodzinne ogrody dzialkowe na obszarze miasta Lodzi, dotacji celowych z budzetu miasta

Lodzi, sposobu ich rozliczania i kontroli wykonywania zleconych zadan,

W projekcie uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie okreslenia trybu
postepowania 0 udzielenie stowarzyszeniom ogrodowym prowadzacym rodzinne ogrody
dzialkowe na obszarzemasta I od ?i , dotacji celowych z budzetu miasta Lodzi , sposobu ich
rozliczania i kontroli wykonywani a zleconych zadan (druk Nr 241 /2016, projekt z dnia 8
sierpnia 2016 r.)

I) §2 uchwaly otrzymuje brzmienie:
"T ryb postepowania 0 udzielenie dotacji , 0 kt6rej mowa w § 1, spos6b jej rozliczania oraz
spos6b kontroli wykonywania zleconego zadania, okresla "Regulamin udzielania dotacji
celowych stowarzyszeniom ogrodowym prowadzacym rodzinne ogrody dzialkowe",
stanowiacy zalacznik do niniejszej uchwaly.

2) dotychczasowy § 4 staj e sie § 5

3) §4 uchwaly otrzymuje brzmienie:
.Postepowanie 0 udzielenie dotacj i w 2016 1'. odbywa sie niezwlocznie po cgloszeni u w
dzienniku Urzedowym Wojew6dztwa L6dzkiego niniejszej uchwaly."

4) W zalaczniku Nr 1 wprowadza sie nastepujace zmiany:
a) §1 ust. 4 pkt I otrzymuje brzmienie:
.,prowadzi na obszarze miasta Lodzi ROD objety wnioskiem 0 udzielenie dotacji celowej;".

b) §1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
•.Dotacje udzielane sa w formie dofinansowania pokrywajacego koszty realizacji zadania w
wysokosci do 80 % jego wartosci."

c) §2 ust.l otrzyrnuje brzmienie:
.P rezydent Miasta Lodzi oglasza corocznie konkurs dla stowarzyszen ogrodowych na
udzielenie dotacji w ramach dofinansowania. Konkurs powinien bye ogloszony w rniesiacu
Iipcu kazdego roku. '

d) §2 ust. 3 utrzymuje brzmienie:
" Wniosek 0 przyznanie dotacji skladany przez stowarzyszenie ogrodowe rozpatruje Komisja
Konkursowa w skladzie od 5 do 7 os6b, powolana przez Prezydenta Miasta Lodzi, kt6ry
okres li sklad osobowy i spos6b dzialania Komisji. '

e) §2 ust.4 otrzymuje brzmienie:



.Przy rozpatrywaniu wniosk6w, 0 kt6rych mowa w ust. 3, Komisja Konkursowa sprawdza
czy wniosek zawiera:"

f) §2 ustA pkt.5 otrzymuje brzmienie:
"Wymagane prawem pozwolenia, zgloszenia, decyzje lub zgody w zaleznosci od zakresu

zadania, konieczne do jego realizacji;"

g) § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
" Przy rozpatrywaniu wniosku 0 udzielenie dotacji Komisja uwzglednia kornpletnosc zlozonej
dokumentacj i oraz ocenia:
1) mozliwosci finansowe budzetu,
2) wartosc zadania wskazanego we wniosku,
3) stan techniczny istniejacej infrastruktury ogrodowej ,
4) stan zagospodarowania ROD wskazanego we wniosku,
5) braki wyposazenia w infrastrukture ogrodowa,
6) spoleczne zapotrzebowanie na dzialki w rodzinnym ogrodzie dzialkowyrn,
7) udzial srodkow wlasnych stowarzyszenia ogrodowego ubiegajacego sie 0 dotacje,
8) czy ROD wskazany we wniosku, w ciagu 2 lat przed data zlozenia wniosku, otrzymywal
dotacje Miasta! .odzi."

h) § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
" Negatywna ocena sposobu wykorzystania przyznanej dotacji , powoduje obowiazek zwrotu
udzielonej dotacji i wyklucza prawo ubiegania sie przez stowarzyszenie ogrodowe 0

udzielenie dotacji przez kolejne dwa lata liczone od roku, w t6rym dotacja zostala
udzielona."
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