
ZARZi\DZENIE N rgg6? NII/I8 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia 9 Iipca 2018 r. 

w sprawie ogloszenia naboru wnioskow dotyCZllcych przyznania dotacji celowej na 
dofinansowanie zadan sluzlIcych realizacji celu pubJicznego z zakresu sportu. 

Na podstawie art. 30 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzltdzie gminnym 
(Oz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000) w zwiltZku z art. 92 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. 0 samorzltdzie powiatowym (Oz. U. z 2018 r. poz. 995 i 1000). art. 27 ust. 2 i art. 28 
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 0 sporcie (Oz. U. z 2018 r. poz. 1263). art. 221 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Oz. U. z 2017 r. poz. 2077 
oraz z 2018 r. poz. 62 i 1000) oraz § 5 ust. 2 uchwaly Nr XXXIXlI037116 Rady Miejskiej 
w Lodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie okreslenia warunk6w oraz trybu finansowania 
rozwoju sportu na terenie Miasta Lodzi (Oz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2017 r. poz. 100) 

zarzlldzam, co nast~puje: 

§ I. I. Oglaszam nab6r wniosk6w dotyczltcych przyznania dotacji celowej 
na dofinansowanie zadan sluzltcych realizacji celu publicznego z zakresu sportu. 

2. T resc ogloszenia 0 naborze wniosk6w, 0 kt6rym mowa w ust. 1, stanowi zalltcznik 
do zarzildzenia. 

3. Ogloszenie publikuje si« poprzezjego zamieszczenie: 
I) w Biuletynie lnformacji Publicznej Urz«du Miasta Lodzi http://bip.uml.lodz.pl; 
2) na tablicy ogloszen w siedzibie Urz«du Miasta Lodzi. 

§ 2. Wykonanie zarzltdzenia powierzam Oyrektorowi Wydzialu 
w Oepartamencie Spraw Spolecznych Urz«du Miasta Lodzi. 

§ 3. Zarzildzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 

Sportu 



OGLOSZENIE 

Zalapnik 
do zarz'ldzenia Nr886v NIIII 8 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 9 lipca 2018 r. 

Prezydent Miasta Lodzi 

oglasza nab6r wnioskow dotyczllcych przyznania dotacji celowej na dofinansowanie 
zadan sluzllcych realizacji celu publicznego z zakresu sportu. 

I. Podstawa prawna. 

Nab6r wniosk6w ogloszony jest na podstawie: 
I) art. 27 ust. 2 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 0 sporcie; 
2) uchwaly Nr XXXIXIl0371l6 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. 

w sprawie okreslenia warunk6w oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie 
Miasta Lodzi; 

3) art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych. 

II. eel publiczny realizacji zadan. 

Celem publicznym. kt6ry Miasto L6dz zamierza osiqgn'lc jest: 
I) poprawa warunk6w uprawiania sportu na terenie Miasta Lodzi; 
2) zwi~kszenie dost~pnosci mieszkanc6w Miasta Lodzi do dzialalnosci sportowej 

prowadzonej przez kluby sportowe; 
3) zwi~kszenie dost~pnosci spolecznosci lokalnej do udzialu w widowiskach sportowych; 
4) osiqgniycie wyzszych wynik6w sportowych przez zawodnik6w klub6w sportowych; 
5) promocja sportu i aktywnego stylu zycia. 

III. Rodzaj zadan i wysokosc srodkow publicznych na ich realizacj~. 

Nab6r wniosk6w ogloszony jest na dofinansowanie zadania w zakresie: 
Wsparcia udzialu lodzkich seniorskich druryn ligowych we wspoizawodnictwie 
sportowym. 

Wysokosc srodk6w przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadafl: - do 5.363.409 zl; 

IV. Termin realizacji zadan. 

Rozpocz~cie od dnia 20 lipca 2018 roku, zakonczenie do dnia 31 grudnia 2018 roku. 

We \\11iosku nalezy okresli6 rzeczywisty okres realizacji zadania, kt6ry nie bt;:dzie wykraczal 
poza wskazane terminy. 



V. Wymogi formalne i termin skladania wnioskow. 

1. Adresatami naboru wniosk6w S<l kluby sportowe dzialaj<lce na terenie Miasta Lodzi 

i niedzialaj<lce w celu osiqgni«cia zysku. 
2. Klub sportowy zobowi1\Zany jest do zlozenia wniosku 0 przyznanie dotacji celowej 

na dofinansowanie zadania w jednym egzemplarzu na formularzu, kt6rego wz6r stanowi 

zalqcznik Nr I do uchwaly Nr XXXIXlI037116 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 grudnia 
2016 r. w sprawie okreslenia warunk6w oraz trybu finansowania rozwoju sportu 

na terenie Miasta LodzL do pobrania pod adresem intemetowym Biuletynu Informacji 

Publicznej Urz~du Miasta Lodzi (http://bip.uml.lodz.pl) oraz w siedzibie Wydzialu Sportu 

w Departamencie Spraw Spolecznych Urz«du Miasta Lodzi, przy ul. ks. Skorupki 21. 
3. Wnioski nalezy skladac w postaci papierowej w Wydziale Sportu w Departamencie 

Spraw Spolecznych Urz«du Miasta Lodzi, przy ul. ks. Skorupki 21, (III pi,tro pok. nr 3), 
w godzinach pracy Urz,du Miasta Lodzi w nieprzekraczalnym termmIe 

do dnia 17 Iipca 2018 r. Nie b«d<l rozpatrywane wnioski, kt6re zostan<l zlozone albo 
wplynq po ww. terminie (w przypadku przeslania wniosku drog<l pocztow<l 
o terminie zlozenia wniosku decyduje data wplywu do Wydzialu Sportu w Departamencie 

Spraw Spolecznych Urz~du Miasta Lodzi). 

4. Do wniosku 0 przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie zadania, 0 kt6rym mowa 
w Ust. 2 klub sportowy zobowi<lzany jest za1<lczyc: 
I) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sadowego, innego wlasciwego rejestru 

lub ewidencj i. Kluby wpisane do ewidencji klub6w sportowych prowadzonej przez 

Prezydenta Miasta Lodzi zwolnione s<l z obowi<lzku zal<lczenia odpisu z tej ewidencji; 
2) kopi, aktualnego statutu; 

3) kopi, sprawozdania finansowego za rok poprzedzaj<lcy rok zlozenia wniosku. 

Klub sportowy zarejestrowany w roku ogloszenia naboru wniosk6w sklada 

oswiadczenie 0 aktualnym stanie finansowym; 
4) oswiadczenie wnioskodawcy 0 nieposiadaniu wymagalnych zobowi1\Zall wobec 

Miasta Lodzi; 

5) oswiadczenie 0 sposobie informowania 0 dotowaniu zadania przez Miasto L6dz. 
5. Przed zlozeniem wniosku pracownicy Wydzialu Sportu w Departamencie Spraw 

Spolecznych Urz,du Miasta Lodzi mog<l sprawdzic wniosek pod wzgl,dem formalnym 
i udzielic stosownych wyjasnien najpMniej na dzien przed uplywem terminu skladania 

wniosk6w. 

6. Zlozone wnioski nie podlegaj<l uzupelnieniu ani korekcie. 
7. Zlozenie wniosku nie jest r6wnoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji. 
8. Ziozone wnioski podlegajq rozpatrzeniu pod wzgl,dem formalnym i merytorycznym. 

VI. Warunki merytoryczne i finansowe jakie powinien spelnic klub sportowy 
i realizowane zadanie. 

I. Do zlozenia wniosk6w uprawnione s<l wyl<lcznie 16dzkie kluby sportowe, kt6re prowadz<l 
dzialalnosc statutow<l w zakresie obj,tym zadaniem i spelniaj<l jeden z ponizej 
wymienionych warunk6w: 

I) aktualnie uczestnicz<l w grach zespolowych w najwyzszych klasach rozgrywkowych 
systemu wsp61zawodnictwa sportowego 0 tylul Mistrza Polski, organizowanego 



przez polski zwillzek sportowy lub podmiot dzialajljcy w jego Imleniu, 
zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 i art. 15 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 0 sporcie 
przy czym system rozgrywek seniorskich musi bye prowadzony co najrnniej na trzech 
poziomach wsp6lzawodnictwa: Ekstraklasa, I liga, II liga (siatk6wka kobiet, 
koszyk6wka kobiet, pilka nozna kobiet oraz rugby m<;zczyzn); 

2) aktualnie uczestniczlj w rozgrywkach ligowych gdzie zainteresowanie spolecznosci 
lokalnej przeklada si<; na minimum 1000 osobowlj srednilj frekwencj<;, obliczonlj 
za poprzedni sezon/rund<; rozgrywkowy/lj na podstawie ilosci sprzedanych bilet6w 
(zuzel oraz pilka nozna m<;zczyzn). 

2. Do zlozenia wniosk6w uprawnione slj wylljcznie 16dzkie kluby sportowe, prowadzljce 
dzialalnose sportowlj na terenie Miasta Lodzi (dopuszcza si<; organizacj<; zgrupowait, 
oboz6w sportowych i konsultacji szkoleniowych oraz udzial w zawodach poza terenem 
Miasta Lodzi). 

3. Wnioskodawca musi posiadae baz~ sportowl\, przystosowanlj do realizacji zadania 
- wlasnlj. wynaj<;tlj lub dzierzawionl\, za kt6rlj uiszcza oplaty. 

4. Wnioskodawca nie moze posiadae wymagalnego zadluzenia wobec Miasta Lodzi 
(Urz<;du Miasta Lodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urz<;du Skarbowego oraz 
Zakladu Ubezpieczen Spolecznych. 

5. Wobec wnioskodawcy nie moglj bye prowadzone egzekucje sljdowe, administracyjne 
bljdz zaj~cia wierzytelnosci. 

6. Miasto zastrzega sobie prawo do odstltPienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego 
jej rozwi'lZania, jezeli po zakoitczeniu procedury naboru wniosk6w, do Urz~du Miasta 
Lodzi wplynie informacja 0 wymagalnosci zadluzenia wnioskodawcy wobec Miasta 
Lodzi (Urz<;du Miasta Lodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urz<;du Skarbowego 
oraz Zakladu Ubezpieczeil Spolecznych lub zostanie wobec wnioskodawcy rozpocz«ta 
egzekucja sljdowa, administracyjna bljdz zajt;cie wierzytelnosci. 

7. Dotacja przeznaczona na rcalizacj<; zadania zawartego we wniosku nie moze przekroczye 
75% koszt6w calkowitych, nalezy wykazae co najmniej 25% finansowych srodk6w 
wlasaych bljd:i: pozyskanych z innych zr6de!. 

S. Maksymalna kwota dotacji przeznaczona na realizacj<; zadania w skali calego roku 201S 
nie moze bye wyzsza niz 60% ubieglorocznego budzetu klubu sportowego skladajljcego 
wniosek. Powyzszy limit analizowany bt;dzie na podstawie sprawozdait finansowych 
zalljczonych do wniosku oraz w odniesieniu do wielkosci kwoty dotacji przyznanej 
na realizacjy ww. zadania w I p61roczu 20 IS. 

9. W ramach wnioskowanej dotacji celowej moglj bye finansowane: 
1) koszty realizacji program6w szkolenia sportowego; 
2) koszty zakupu sprzt;tu sportowego (w ramach dotacji nie dopuszcza sit; wnioskowania 

o zakup srodk6w trwalych - w wysokosci powyzej 3.500 zl); 
3) koszty organizacji zgrupowan. oboz6w sportowych i konsultacji szkoleniowych; 
4) koszty organizowania zawod6w sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach; 
5) koszty korzystania z obiekt6w sportowych dla cel6w szkolenia sportowego; 
6) koszty wynagrodzeit zawodnik6w oraz kadry szkoleniowej; 
7) koszty korzystania z obiekt6w sportowych dla cel6w organizacji zawod6w 

sportowych; 
S) koszty obslugi ksiygowej zwiljzanej z rozliczeniem przyznanej dotacji celowej 

(w ramach wnioskowanej dotacji moglj zostae rozliczone koszty obslugi ksi«gowej 
w kwocie nie wyzszej niz 250 zl brutto miesit;cznie). 

10. W ramach wnioskowanej dotacji moglj zostae uwzgl<;dnione koszty wynagrodzeit 
zawodnik6wlzawodniczek, wchodzljcych w sklad zespolu uczestniczljcego 
w rozgrywkach. Miesi«czna wysokose wynagrodzenia dla jednego 



zawodnikalzawodniczki finansowana z dotacj i. nie moze przekraczac 3-krotnego 
przeci"tnego miesi"cznego wynagrodzenia w sektorze przedsi"biorstw ogloszonego przez 
Prezesa Gl6wnego Urz"du Statystycznego za rok poprzedni. 

II. W ramach wnioskowanej dotacji mog<\. zostac uwzgl"dnione koszty wynagrodzenia kadry 
szkoleniowej - dotycz<\.cej maksimum 2 os6b, w miesi"cznej wysokosci dla jednego 
szkoleniowca, nie wyzszej niz 3-krotnose przeci"tnego miesi"cznego wynagrodzenia 
w sektorze przedsi"biorstw ogloszonego przez Prezesa Gl6wnego Urz"du Statystycznego 
za rok poprzedni. 

12. Szkoleniowiec uczestnicz<\.cy w zadaniu realizowanym ze srodk6w miejskich moze 
otrzymywac wsparcie placy z jednego klubu sportowego. 

13. W ramach wnioskowanej dotacji mog<\. bye uwzgl"dniane koszty wymienione 
w niniejszych wymaganiach. Nie dopuszcza si" w szczeg61nosci finansowania 
w ramach dotacj i i wskazywania w kosztorysach calkowitych zadania: koszt6w 
zwiqzanych z transferami zawodnik6w, zaplaty kar mandat6w i innych oplat sankcyjnych 
nalozonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu, koszt6w ponoszonych z tytulu 
zaci'lgni«tych kredyt6w, pozyczek i wykupu papier6w wartosciowych. 

VII. Koszty kwalifikowane. 

Srodki z przyznanej dotacji mog<\. bye \vydatkowane wyl<\.cznie na pokrycie wydatk6w: 
I) niezb"dnych do realizacj i zadania; 
2) przewidzianych we wniosku, uwzgl"dnionych w kosztorysie stanowi<\.cym zal<\.cznik 

do umowy zawartej pomi"dzy wnioskodawq a Miastem L6dz; 
3) spelniajqcych wymogi racjonalnego i oszcz"dnego gospodarowania srodkarni 

publicznymi z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efekt6w z danych 
naklad6w; 

4) faktycznie poniesionych w terminie realizacji zadania i zaplaconych nie p6Zniej niz 
14 dni po jego zakOl1czeniu, jednak w terminie nie p6Zniejszym niz przed 
zakonczeniem roku budzetowego; 

5) mozliwych do zidentyfikowania i zweryfikowania oraz popartych dowodami 
ksi"gowymi i wykazanych w dokumentacji finansowej wnioskodawcy; 

6) zwi<\.zanych z kosztami obslugi ksi"gowej niezb"dnej w zakresie rozliczenia 
przyznanej dotacji ceiowej; 

7) zwi<\.zanych z zakupem srodk6w trwalych, kt6rych jednostkowy koszt nie przekracza 
3.500,00 zl; 

8) zgodnych z warunkarni merytorycznymi i finansowymi realizacji zadania zawartymi 
w cz"sci VI ogloszenia. 

VIII. Koszty niekwalifikowane. 

I. Z dotacji celowej nie mog<\. bye sfinansowane koszty, kt6re klub poni6s1 na realizacj" 
zadania przed zawarciem umowy 0 udzielenie dotacji. 

2. Ponadto, koszty kt6re w szczeg6lnosci nie mog<\. zostae sfinansowane z dotacji to: 
I) budowa, zakup budynk6w lub lokali, zakup grunt6w; 
2) wydatki zwi<\.Zane z dzialalnosci<\. gospodarczlb 
3) odsetki od zobowi<\.zait uregulowanych po terminie platnosci; 
4) koszty kar i grzywien, koszty egzekucji komomiczej i administracyjnej, a tahe koszty 

proces6w s<\.dowych oraz koszty realizacj i ewentualnych postanowien; 



5) wydatki zwiflzane z umowfl leasingu. a 
tinansujflcego. odsetki od refinansowania 
ubezpieczeniowe; 

6) odliczony podatek V AT; 

w szczegolnosci: 
kosztow. koszty 

podatek. 
ogolne, 

marza 
oplaty 

7) koszty dokumentowane paragonami. pokwitowaniami, dowodami sprzedazy 
wewn\!trznej, wewn"trznymi notami obciflzeniowymi itp. 

IX. Rozpatrywanie zlozonych wnioskow. 

I. Przy wyborze zadan sluzflcych realizacji celu publicznego z zakresu sportu, kt6re 
otrzymajfl dotacj" na podstawie zlozonych wnioskow. uwzgl"dnia sic<: 
1) spelnienie wymagan formalnych, w tym zlozenie wniosku na formularzu, 0 ktorym 

mowa w cz"sci V ust. 2 ogloszenia wraz z wymaganyrni zalflcznikami, 0 kt6rych 
mowa w cz"sci V ust. 4 ogloszenia; 

2) mozliwosc realizacji zadania przez wnioskodawcy; 
3) znaczenie wnioskowanego zadania dla realizacji celu publicznego; 
4) \\ysokosc srodkow finansowych przeznaczonych na dotacj" w ramach oglaszanego 

naboru wniosk6w; 
5) przedstawionfl we wniosku kalkulacj" koszt6w realizacji zadania w odniesieniu 

do zakresu rzeczowego zadania; 
6) dotychczasowe wykorzystanie przez wnioskodawcy dotacji z budzetu Miasta Lodzi, 

w tym rzetelnosci i terminowosci rozliczania silt z otrzymanych srodkow; 
7) planowany wklad osobowy i rzeczowy w realizacj" zadania. 

2. Niespelnienie wymagan formalnych skutkuje odrzuceniem wniosku. 
3. Nieuwzglydnienie we wniosku terminu realizacji zadania, 0 kt6rym mowa w czysci IV 

ogloszenia oraz niespelnienie warunk6w merytorycznych i finansowych jakie powinien 
spelnic klub sportowy i realizowane zadanie, 0 ktorych mowa w czysci VI ogloszenia 
skutkuje odrzuceniem wniosku. 

4. Wydzial Sportu w Departamencie Spraw Spolecznych Urz"du Miasta Lodzi 
po rozpatrzeniu wniosku moze zmienic wysokosc dotacji i zakres realizacji zadania 
w stosunku do zlozonego wniosku. Przed podpisaniem umowy zmiana ta wymaga 
zaktualizowania przez wnioskodawcy kalkulacji kosztow i harmonogramu planowanych 
dzialan w ramach realizacj i zadania. 

5. Ogloszenie wynik6w naboru wnioskow nast'lPi niezwlocznie po jego rozstrzygniyciu 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urz"du Miasta Lodzi pod adresem intemetowym 
(http://bip.uml.lodz.pl) oraz na tablicy ogloszen Urz"du Miasta Lodzi. 

6. Nab6r wniosk6w zostaje uniewazniony jezeli: 
1) nie zlozono zadnego wniosku; 
2) taden ze zlozonych wniosk6w nie spelnial wymog6w zawartych w ogloszeniu. 

7. Zastrzega si" motliwosc: 
1) wydluzenia terminu skladania wniosk6w; 
2) zwi"kszenia wysokosci srodkow w zadaniach, bez podania przyczyny - nie p6zniej 

nit do dnia zatwierdzenia wynikow naboru wniosk6w; 
3) odwolania naboru wniosk6w, bez podania przyczyny, przed uplywem terminu 

skladania wniosk6w. 



Uwaga! 
Ill/ormacje 0 lIaborze mOZlla uzyskac be;posredllio w Wydziale Sportu 
w Departamellcie Spraw SpoleCZIlYc/1 Urzrdu Miasta lodzi, uL ks. Skorupki 21, 111 pirtro, 
pokoj IIr 3, w Biuletyllie II1/ormacji PublicZllej Urzrdu Miasta lodzi pod adresem 
illtemetowym: (lrttp:llbip.uml.lodz.pl), lIa strollie intemetowej UMl (lrtfp:lluml.lodz.plldla
mieszkancowllodzianie-decydujalorganizacje-pozarzadowelkonkursyl) oraz pod IIr tel. 
42 638-48-36. 


