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Protokół z dnia 29 stycznia 2020 r. 
 

w sprawie rozpatrzenia wniosków dotyczących przyznania dotacji celowej  

na dofinansowanie zadań służących realizacji celu publicznego z zakresu sportu. 
 

Zgodnie z procedurą wskazaną w uchwale Nr XXXIX/1037/16 Rady Miejskiej w Łodzi  

z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju 

sportu na terenie Miasta Łodzi oraz na podstawie zarządzenia Nr 2988/VIII/20 Prezydenta 

Miasta Łodzi z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków dotyczących 

przyznania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących realizacji celu publicznego  

z zakresu sportu - w dniu 2 stycznia 2020 r. w Biuletynie Informacji Publicznej oraz  

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, ukazało się ogłoszenie o naborze 

wniosków dotyczących przyznania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących 

realizacji celu publicznego z zakresu sportu. 
 

Nabór wniosków ogłoszony został na dofinansowanie zadania w zakresie:  

wsparcia udziału łódzkich seniorskich drużyn ligowych we współzawodnictwie sportowym. 
 

Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie – do  5.480.000 zł. 
 

Wnioski o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie zadania służącego  

realizacji celu publicznego z zakresu sportu należało składać w nieprzekraczalnym terminie 

do dnia 9 stycznia 2020 r.   
 

Do Wydziału Sportu w Departamencie Rewitalizacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi  

w wyznaczonym terminie wpłynęło 8 wniosków. Wszystkie złożone w naborze wnioski 

spełniły warunki formalne ogłoszenia (wnioski zostały złożone na właściwym formularzu 

wraz z wymaganiami załącznikami). 
 

Zarządzenia Nr 2988/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie 

ogłoszenia naboru wniosków dotyczących przyznania dotacji celowej na dofinansowanie 

zadań służących realizacji celu publicznego z zakresu sportu zawierało informację  

o warunkach merytorycznych i finansowych jakie powinien spełnić klub sportowy  

i realizowane zadanie. Punkt 5 ww. warunków informował, że wobec wnioskodawcy  

nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności. 

Klub sportowy Budowlani Rugby S.A. w złożonym oświadczeniu załączonym do wniosku 

poinformował, że na dzień złożenia wniosku prowadzona jest wobec klubu egzekucja sądowa. 

Zgodnie z § 10 ust. 3 uchwały Nr XXXIX/1037/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 

2016 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie 

Miasta Łodzi, niespełnienie warunków merytorycznych i finansowych jakie powinien spełnić 

klub sportowy i realizowane zadanie skutkuje odrzuceniem wniosku. Pozostałe wnioski 

spełniły ww. warunki i mogły zostać poddane dalszej procedurze rozpatrywania. 
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Wydział Sportu w Departamencie Rewitalizacji i Sportu UMŁ przy wyborze zadań służących 

realizacji celu publicznego z zakresu sportu, które otrzymają dotację na podstawie złożonych 

wniosków, uwzględniał:  

- możliwość realizacji zadania przez wnioskodawcę; 

- znaczenie wnioskowanego zadania dla realizacji celu publicznego; 

- wysokości środków finansowych przeznaczonych na dotację w ramach ogłaszanego 

naboru wniosków; 

- przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów realizacji zadania w odniesieniu  

do zakresu rzeczowego zadania; 

- dotychczasowe wykorzystanie przez wnioskodawcę dotacji z budżetu Miasta Łodzi,  

w tym rzetelności i terminowości rozliczania się z otrzymanych środków; 

- planowany wkład osobowy i rzeczowy w realizację zadania. 
 

Po rozpatrzeniu złożonych wniosków Wydział Sportu w Departamencie Rewitalizacji  

i Sportu UMŁ proponuje, aby wszyscy wnioskodawcy, którzy spełnili warunki merytoryczne 

i finansowe, otrzymali dotację celową na dofinansowanie zadań służących realizacji celu 

publicznego z zakresu sportu oraz proponuje zmniejszone kwoty dotacji w stosunku do 

wnioskowanych.  

 

Ze względu na zmniejszenie kwot przyznanych w stosunku do wnioskowanych,  

przed podpisaniem umowy zmiana ta wymaga zaktualizowania przez wnioskodawcę 

kalkulacji kosztów i harmonogramu planowanych działań w ramach realizacji zadania. 
 

Szczegółowy wykaz przyznanych dotacji celowych na dofinansowanie zadań służących 

realizacji celu publicznego z zakresu sportu stanowi załącznik nr 1 do protokołu (zestawienie 

zbiorcze). 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 


