
Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania pn. Miejski Program 

Przeciwdziałania Narkomanii - Sport to zdrowie – udział we współzawodnictwie 

sportowym w kategoriach młodzików i juniorów, realizacja w terminie marzec – 

grudzień 2019 r. 

Planowana kwota na realizację zadania - do 450.000 zł 

 

1. Celem zadania jest wspieranie działań promujących styl życia wolny od narkotyków, 

w tym także działań profilaktycznych o charakterze sportowym kierowanych do ogółu dzieci 

i młodzieży w ramach organizacji czasu wolnego jako alternatywa dla podejmowania 

zachowań ryzykownych (profilaktyka uniwersalna) poprzez: 
1) stworzenie uczestnikom zadania możliwości udziału w różnych formach aktywności 

fizycznej poprzez systematyczne treningi i udział we współzawodnictwie sportowym 

w kategoriach młodzików i juniorów; 

2) podniesienie poziomu wiedzy na temat szkodliwości substancji psychoaktywnych; 

3) rozwijanie wśród uczestników postaw aktywności, kreatywności, fair play oraz 

eliminowanie negatywnych postaw społecznych. 

2. Dotacja przeznaczona na realizację zadania zawartego w ofercie nie może 

przekroczyć 95% kosztów całkowitych (należy wykazać co najmniej 5% finansowych 

środków własnych; 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).  
3. Do złożenia oferty uprawnione są podmioty o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy 

z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, których cele statutowe wiążą się 

z zakresem przedmiotowym zadania.  

4. W realizacji zadania w ramach muszą być spełnione łącznie następujące warunki:  
1) do złożenia ofert uprawnione są wyłącznie łódzkie organizacje sportowe, prowadzące 

działalność sportową, czyli systematyczne zajęcia treningowe dla młodzików i 

juniorów na terenie Miasta Łodzi (dopuszcza się organizację zgrupowań i obozów 

sportowych oraz udział w zawodach poza terenem Miasta Łodzi), biorące udział we 

współzawodnictwie organizowanym lub prowadzonym przez polski związek sportowy 

lub podmiot działający z jego upoważnienia oraz prowadzące udokumentowane 

szkolenie sportowe co najmniej rok, począwszy od 1 stycznia 2018 roku; 

2) w konkursie preferowane będą organizacje sportowe, które na prowadzone w 2019 r. 

szkolenie sportowe (niezależnie od poziomu/kategorii wiekowej) nie otrzymały 

wsparcia z żadnego innego zadania publicznego finansowanego z budżetu Miasta 

Łodzi;  

3) zadanie polega na realizacji projektów i programów profilaktycznych na które 

składają się m.in.: zajęcia treningowe, elementy edukacyjne w zakresie profilaktyki 

uzależnień takie jak: pogadanki, prelekcje, warsztaty profilaktyczne kształtujące 

zdrowy styl życia i właściwe normy zachowań wobec używek. Wskazane jest aby 

osoby prowadzące działania profilaktyczne miały odpowiednie kompetencje 

merytoryczne; 

4) zajęcia w każdej zgłoszonej grupie szkoleniowej muszą być prowadzone w sposób 

ciągły od marca do 15 grudnia 2019 r. (jeden miesiąc okresu wakacyjnego może być 

okresem roztrenowania), w wymiarze minimum 3 razy w tygodniu, przez 90 minut i 

winny uwzględniać udział we współzawodnictwie sportowym, organizowanym lub 

prowadzonym w określonej dyscyplinie sportu przez polski związek sportowy lub 

podmioty działające z jego upoważnienia; 

5) oferent w ramach realizacji zadania może zorganizować jedną imprezę sportowo – 

rekreacyjną, która będzie promowała zdrowy tryb życia poprzez aktywność fizyczną 



w danej dyscyplinie sportu (oferent nie może ubiegać się o dofinansowanie wewnątrz 

klubowych imprez sportowych);  

6) uczestnik zajęć musi posiadać status członka łódzkiego klubu sportowego, aktualne 

badania lekarskie oraz musi być ubezpieczony przez klub (NW, OC), pełną 

odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników szkolenia ponosi klub; 

7) w szkoleniu mogą uczestniczyć dzieci i młodzież do lat 18 – mieszkańcy Miasta 

Łodzi, w szczególności ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi; 

8) oferent nie może pobierać opłat za udział w zajęciach treningowych od adresatów 

zadania;  

9) oferent musi posiadać bazę sportową, przystosowaną do prowadzenia szkolenia 

sportowego – własną, wynajętą, dzierżawioną lub korzystać bezumownie z 

nieruchomości Miasta Łodzi, za którą uiszcza opłaty; 

10) oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Urzędu Miasta Łodzi, Urzędu 

Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; 

11) wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź 

zajęcia wierzytelności; 

12) 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; 

13) zakres rzeczowy i termin realizacji zadania zawarty w ofercie nie może być zbieżny 

z ofertą, która uzyskała dotację w wyniku konkursu ofert, przeprowadzonego 

w jakiejkolwiek innej komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Łodzi; 

14) w ramach wnioskowanej dotacji mogą być finansowane: koszty utrzymania obiektów 

niezbędnych do prowadzenia zajęć treningowych (koszty ogrzewania, energii elektrycznej, 

wody, odprowadzania ścieków i wywozu śmieci), koszty wynajęcia bazy sportowej 

niezbędnej do prowadzenia zajęć, udział w zawodach, zakup sprzętu, organizacja 

zgrupowań, koszty związane z elementami edukacyjnymi w zakresie profilaktyki 

uzależnień, zakup odżywek i niezbędnych medykamentów, koszty opłacenia ubezpieczenia 

NW i OC, koszty badań lekarskich i opieki medycznej, dofinansowanie płac 

szkoleniowców oraz ewentualne koszty niezbędne do organizacji imprezy sportowo- 

rekreacyjnej; 

15) w ramach dotacji nie dopuszcza się wnioskowania o zakup środków trwałych – 

w wysokości powyżej 3.500 zł; 

16) zajęcia mogą prowadzić wyłącznie trenerzy i instruktorzy w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie; 

17) wysokość wynagrodzenia dla trenerów i instruktorów określa klub, przy czym w ramach 

środków pozyskanych z dotacji najniższe miesięczne wynagrodzenie netto dla 

szkoleniowców realizujących zadanie, nie może być niższe niż 300 zł, natomiast 

najwyższe miesięczne wynagrodzenie netto nie może być wyższe niż 1.500 zł; 

18) szkoleniowiec uczestniczący w zadaniu realizowanym ze środków miejskich może 

otrzymywać wsparcie płac z jednego klubu sportowego; 

19) jedną grupę szkoleniową może prowadzić wyłącznie jeden szkoleniowiec; 

20) poza wypadkami losowymi nie dopuszcza się zmian w składzie kadry szkoleniowej 

podanej w ofercie lub w aneksie do oferty; 

21) zajęcia muszą być udokumentowane prowadzonymi przez szkoleniowców dzienniczkami 

zajęć, które należy przedstawić do wglądu w momencie składania sprawozdania 

końcowego z realizacji zadania; 



22) oferent zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie o nieposiadaniu zobowiązań, 

stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia;  

23) oferent zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie zgodne z wymogami art. 15 

ust. 6 pkt 2-5 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, stanowiące 

załącznik Nr 2 do ogłoszenia;  

24) w przypadku otrzymania dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana, oferent zobowiązany 

będzie do zaktualizowania kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania. 

 


