
 

Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania  

„upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej”,  

w terminie styczeń - grudzień 2019 r. 

Planowana kwota na realizację zadania - do 140.000 zł 

 

1. Wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć 95% całkowitego kosztu zadania  

(należy wykazać co najmniej 5% finansowych środków własnych bądź pozyskanych z innych 

źródeł; nie dopuszcza się zamiany wkładu finansowego na wkład osobowy, w tym wycenę 

pracy społecznej członków; zadeklarowany wkład własny musi zostać wykorzystany  

w trakcie realizacji zadania). 

2. Podmiot przystępujący do konkursu obowiązany jest przygotować ofertę, która 

będzie zakładała realizację Szkolnych Mistrzostw Łodzi (tj. dokończenie rozgrywek 

szkolnych 2018/2019 oraz rozpoczęcie rozgrywek szkolnych 2019/2020) dla jak największej 

liczby szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, w co najmniej 5 

dyscyplinach sportowych, (z uwzględnieniem, w pierwszej kolejności dyscyplin z kalendarza 

wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego). 

3.  Planowane terminarze Szkolnych Mistrzostw Łodzi należy dostosować  

do kalendarza roku szkolnego oraz do terminów finałów wojewódzkich i Mistrzostw Polski. 

4. W rozgrywkach obowiązują regulaminy Zarządu Głównego SZS i przepisy polskich 

związków sportowych, przy czym każdy uczeń może reprezentować szkołę w jednej grze 

zespołowej i dwóch dyscyplinach indywidualnych.  

5.  Celem współzawodnictwa prowadzonego w ramach zadania jest wyłonienie 

Mistrza Łodzi w rozgrywkach szkolnych. 

6. Realizator zadania zobowiązany jest do zapewnienia: obiektów do rozgrywek                     

o odpowiednim standardzie, obsługi sędziowskiej oraz obsługi technicznej i medycznej.  

7. W przyznanej dotacji lub w ramach środków własnych należy zapewnić drużynom 

mistrzowskim udział w rozgrywkach szczebla wojewódzkiego i ogólnopolskiego. 

8. Łączny koszt obsługi zadania nie może przekroczyć 25% wnioskowanej kwoty 

dotacji. 

9. Dokonany zostanie wybór jednego oferenta, który spełni łącznie warunki 

wymienione w punktach 1-8. 

10. Oferent nie może ubiegać się o środki finansowe na realizację zadania 

konkursowego bądź jego części z innych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi i 

miejskich jednostek organizacyjnych. 

11. Zakres rzeczowy, finansowy i termin realizacji zadania zawarty w ofercie,  

nie może być zbieżny z ofertą, która uzyskała dotację w wyniku konkursu ofert, 

przeprowadzonego w jakiejkolwiek komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Łodzi. 

12. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Urzędu Miasta Łodzi, 

Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

13. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne 

bądź zajęcia wierzytelności. 

14. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy  

lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej do 

Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia oferenta wobec Urzędu 

Miasta Łodzi, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie 

wobec oferenta rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności. 
 


