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,, UCHWAEANR 
RADY MIEJSKIEJ W EODZI 
z dnia 2016 r. 

w sprawie okreilenia trybu postqpowania o udzielenie stowarzyszeniom ogrodowym 
prowadzqcym rodzinne ogrody dzialkowe na obszarze miasta Eodzi, dotacji celowych 

z budietu miasta Eodzi, sposobu ich rozliczania i kontroli wykonywania zleconych zadan. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzqdzie grninnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 91 1, 1 146, 
1626i 1877,~2015r.poz.238,532,  1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 
1854, 1890 i 2 150 oraz z 20 16 r. poz. 195) oraz art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 grudnia 20 13 r. 
o rodzinnych ogrodach dzialkowych @z. U. z 2014 r. poz. 40 oraz z 2015 r. poz. 528), Rada 
Miejska w Lodzi 

uchwala, co nastepuje: 

8 1. Stowarzyszenia ogrodowe prowadzqce rodzinne ogrody dzialkowe, zlokalizowane na 
obszarze miasta Lodzi, mogq ubiegad siq o udzielenie dotacji celowych z budietu miasta todzi 
na realizacjq zadafi shiqcych rozwojowi rodzinnych ogrod6w dzialkowych, w szczeg6lnoSci na 
budowq lub modernizacjq infrastruktury ogrodowej, jezeli wplynie to na poprawq warunkdw do 
korzystania z rodzinnych ogrod6w dzialkowych przez dzialkowc6w lub zwiqkszy dostqpnoSC 
spolecmoSci lokalnej do tych rodzinnych ogrod6w dzialkowych. 

9 2. Tryb postqpowania o udzielenie dotacji, o ktorej mowa 9 1, spos6b jej rozliczania oraz 
spos6b kontroli wykonywania zleconego zadania, okreSla ,,Regulamin udzielania dotacji 
celowych stowarzyszeniom ogrodowym prowadzqcym rodzinne ogrody dzialkowe", stanowiqcy 
zalqcznik do niniejszej uchwaly. 

5 3. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi. 

fj 4. Postqpowanie o udzielenie dotacji w 2016 r. odbywa siq niezwlocznie po ogloszeniu 
w Dzienniku Urzqdowym Wojew6dztwa t6dzkiego niniejszej uchwaly. 

9 5. Traci moc uchwala NR XXXIVl907116 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 21 wrzeSnia 
2016 r. 



8 6. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku 
Urzqdowym Wojewbdztwa Lbdzkiego. 

Przewodniczqcy 

Rady Miejskiej w Lodzi 

Tomasz KACPRZAK 

Proj ektodawcq j est 

Przewodniczqcy Rady Miejskiej w Lodzi 

Tomasz Kacpnak 



Zalqcznik do uchwaly 
Nr 
Rady Miejskiej w todzi 
z dnia 2016 r. 

REGULAMIN UDZIELANIA DOTACJI CELOWYCH STOWARZYSZENIOM 
OGRODOWYM PROWADZACYM RODZINNE OGRODY DZIALKOWE 

Rozdzial 1 
Postanowienia ogolne 

5 1. 1. Regulamin okreSla tryb postqpowania o udzielenie dotacji celowych, na realizacjq 
zadan sluzqcych rozwojowi rodzinnych ogrod6w dzialkowych, zwanych dalej ROD, 
zlokalizowanych na obszarze miasta Lodzi oraz spos6b rozliczania dotacji i kontroli 
wykonywania zadah zleconych. 

2. Miasto t b d i  moze udzieliC dotacji na dofinansowanie zadan sluiqcych rozwojowi ROD, 
jezeli wp'rynie to na poprawq warunk6w do korzystania z ROD przez dzialkowcow lub zwiqkszy 
dostepnoid spolecznoici lokalnej do tych ROD, polegajqcych w szczeg6lnoSci na budowie lub 
modernizacji infi-astruktury ogrodowej . 

3. Postepowanie o udzielenie dotacji odbywa sie w drodze otwartego konkursu. 
4. Dofinansowanie moze by6 udzielone dla stowarzyszenia ogrodowego. kt6re prowadzi na 
obszarze miasta todzi ROD objqty wnioskiem o udzielenie dotacji celowej oraz uzyskanq 
dotacjq przeznaczy na zadania, o kt6rych mowa w ust.2. 
5. Dotacje udzielane sq w formie dofinansowania pokrywajqcego koszty realizacji zadania 

w wysokoSci do 80% jego wartoSci. 
6. WysokoSC Srodk6w przeznaczanych na dotacje dla stowarzyszen ogrodowych okreili 

corocznie Rada Miejska w todzi w uchwale budietowej. 

RozdziaI 2 
Tryb postqpowania o udzielenie dotacji 

5 2. 1. Prezydent Miasta todzi oglasza corocznie konkurs dla stowarzyszen ogrodowych 
na udzielenie dotacji w ramach dofinansowania. Konkurs powinien by6 ogloszony w miesiqcu 
lipcu kazdego roku. 

2. Ogloszenie o konkursie umieszcza siq w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu 
Miasta todzi oraz na tablicach ogloszen Urzqdu Miasta todzi. 

3. Termin skladania wniosk6w o przyznanie dotacji, okreilony zostanie w ogloszeniu, o 
ktorym mowa w ust. 2. 

4.Wniosek o przyznanie dotacji skladany przez stowarzyszenie ogrodowe rozpatruje 
Komisja Konkursowa w skladzie od 5 do 7 osob, powolana przez Prezydenta Miasta todzi, ktory 
okreSli sklad osobowy i spos6b dzialania Komisji. 

5. Przy rozpatrywaniu wnioskow, o kt6rych mowa w ust. 3, Komisja Konkursowa 
sprawdza czy wniosek zawiera: 



1) nazwq stowarzyszenia ogrodowego ubiegajqcego siq o dotacjq, wskazanie siedziby 
wnioskodawcy, numer KRS i numer konta stowarzyszenia, na ktore bqdzie przekazana dotacja; 
2) wskazanie ROD, ktorego dotyczy wniosek stowarzyszenia; 
3) okreilenie wysokoici dotacji, o kt6rq ubiega siq wnioskodawca oraz rodzaj i zakres zadania, 
ktorego dotyczy dotacja; 
4) kosztorys prac okreilonych we wniosku; 
5) wymagane prawem pozwolenia, zgloszenia, decyzje lub zgody w zaleznoici od zakresu 
zadania, konieczne do jego realizacji; 
6) termin realizacji zadania; 
7) date i podpisy os6b upowainionych do skladania oiwiadczeli woli w imieniu stowarzyszenia 
ogrodowego skladajqcego wniosek. 

6. Przy rozpatrywaniu wniosku o udzielenie dotacji Komisja uwzglqdnia kompletnoik 
zlozonej dokumentacji oraz ocenia: 
1) mozliwoSci finansowe budzetu, 
2) wartoid zadania wskazanego we wniosku, 
3) stan techniczny istniejqcej infrastruktury ogrodowej, 
4) stan zagospodarowania ROD wskazanego we wniosku, 
5) braki wyposazenia w infrastrukturq ogrodowa, 
6) spoleczne zapotrzebowanie na dzialki w rodzinnym ogrodzie dzialkowym, 
7) udzial Srodkow wlasnych stowarzyszenia ogrodowego ubiegajqcego siq o dotacjq, 

7. Braki formalne mogq zostad usuniqte w terminie do 7 dni od daty otrzymania przez 
wnioskodawcq powiadomienia o koniecznoici uzupelnienia wniosku. 

8.Nieuzupelnienie wszystkich brakdw formalnych lub uzupelnienie ich po terminie 
skutkuje odrzuceniem wniosku. 

9. Po dokonaniu oceny Komisja przedklada Prezydentowi Miasta propozycje wnioskow 
o udzielenie dotacji. 

10.Wykaz wnioskow, o ktdrych mowa w punkcie 9 umieszcza siq w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzqdu Miasta todzi oraz na tablicach gloszen Urzqdu Miasta todzi. 

Rozdzial3 
Udzielenie i spos6b rozliczania dotacji 

5 3. 1. Udzielenie dotacji nastqpuje na podstawie umowy, o kt6rej mowa w art. 221 
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zawartej pomiqdzy miastem 
t o d i  a stowarzyszeniem ogrodowym. 

2. Informacje o udzieleniu dotacji umieszcza siq w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzqdu Miasta todzi oraz na tablicach ogloszeri Urzqdu Miasta todzi. 

3. Rozliczenie dotacji stanowi zestawienie wszystkich poniesionych wydatkow. Do 
zestawienia wnioskodawca zobowiqzany jest dolqczyd potwierdzone za zgodnoid 
z oryginalem kopie nastqpujqcych dokumentow: 
1) umbw z wykonawcami robot; 
2) rachunkow lub faktur; 
3) protokoh odbioru wykonanych prac lub zakupionych przedmiotow. 



4. Informacje o rozliczeniu umieszcza siq w Biuletynie Informacji Publicznej Urzqdu 
Miasta Eodzi oraz na tablicach ogloszefi Urzqdu Miasta Eodzi. 

Rozdzia14 
Sposdb kontroli wykonywania zleconego zadania i prawidlowoSci wykorzystania udzielonej dotacji 

§ 4. 1. Sposob wykorzystania przyznanej dotacji podlega kontroli w zakresie: 
1) stanu realizacji zadania; 
2) efektywnohci i rzetelnohci wykonania zadania; 
3) zgodnoici wydatkowania dotacji z celem, na kt6ry zostala przyznana. 



UZASADNIENIE 

W obszarze Lodzi funkcjonuje ponad 100 wydzielonych przestrzennie ogrodow 

dzialkowych. Do konca 2014 r. jedynym podmiotem prowadzqcym rodzinne ogrody 

dzialkowe (ROD) by1 Polski Zwiqzek Dzialkowc6w (PZD). Nowa ustawa z 13 grudnia 20 13 .r 

o rodzinnych ogrodach dzialkowych urnozliwila prowadzenie ROD, opr6cz PZD, innym 

stowarzyszeniom ogrodowym, powolanym wylqcznie w celu zakladania i prowadzenia ROD. 

Jednoczeinie, z mocy ustawy, PZD stal siq jednym ze stowarzyszen. 

Majqc na uwadze jawno66 postepowania o udzielenie dotacji, opartq na ocenie 

potrzeb wynikajqcych z wnioskow o dofinansowanie, jakie zglaszane bqdq przez 

stowarzyszenia ogrodowe, ustalenie zasad udzielenia dotacji stalo siq konieczne. 

PRZBWODNICZqCY 

Tomasz Kacprzak 


