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UCHWAEA NR 
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 gminnym (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, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 
1269, 1358, 1513,1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) oraz art. 17 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach dzialkowych (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 40 oraz z 201 5 r. poz. 528), Rada Miejska w todzi 

uchwala, co nastepuje: 

5 1 .  Stowarzyszenia ogrodowe prowadzqce rodzinne ogrody dzialkowe, zlokalizowane 
na obszarze miasta Lodzi, mogq ubiegaC siq o udzielenie dotacji celowych z budzetu miasta 
todzi na realizacjq zadan s%uzqcych rozwojowi rodzinnych ogrod6w dziatkowych, 
w szczegolnoSci na budowq lub modernizacjq infrastruktury ogrodowej, jezeli wpiynie to 
na poprawq warunkdw korzystania z rodzinnych ogroddw dzialkowych przez dzialkowcow 
lub zwiqkszy dostqpnoSd spo'recznoSci lokalnej do tych rodzinnych ogrod6w dzialkowych. 

tj 2. Tryb postqpowania o udzielenie dotacji celowych, sposbb ich rozliczania i kontroli 
wykonywania zleconych zadan, okreSla Regulamin udzielania dotacji celowych 
stowarzyszeniom ogrodowym prowadzqcym rodzinne ogrody dzialkowe, stanowiqcy 
zatqcznik do niniejszej uchwaiy. 

5 3. Wykonanie uchwaiy powierza siq Prezydentowi Miasta todzi. 

3 4. Uchwala wchodzi w zycie po upiywie 14 dni od dnia ogjoszenia w Dzienniku 
Urzqdowym Wojewddzhva t6dzkiego. 

Przewodniczqcy 
Rady Miejskiej w Eodzi 

Tomasz KACPRZAK 



Zalqczn i k 
do uchwaly Nr 
Rady Miejskiej w todzi 
z dnia 

REGULAMIN UDZIELANIA DOTACJI CELOWYCH STOWARZYSZENIOM 
OGRODOWYM PROWADZACYM RODZINNE OGRODY DZIALKOWE 

Rozdzial 1 
Postanowienia ogolne 

fj I. I. Regulamin okreila tryb postqpowania o udzielenie dotacji celowych, na 
realizacjq zadah sh~zqcych rozwojowi rodzinnych ogrod6w dzialkowych, zwanych dalej 
ROD, zlokalizowanych na obszarze miasta Lodzi oraz spos6b rozliczania dotacji i kontroli 
wykonywania zadan zleconych. 

2, Miasto t o d i  moze udzieliC dotacji na dofinansowanie zadafi sluiqcych rozwojowi 
ROD, jeieli wplynie to na poprawq warunk6w do korzystania z ROD przez dzialkowc6w lub 
zwiqkszy dostqpnoSC spolecznoici lokalnej do tych ROD, polegajqcych w szczegolnoici na 
budowie lub modernizacji infrastruktury ogrodowej. 

3. Postqpowanie o udzielenie dotacji odbywa siq w drodze otwartego konkursu. 
4. Dofinansowanie moze by6 udzielone dla stowarzyszenia ogrodowego, kt6re lqcznie 

spelnia nastqpuj qce warunki: 
1) prowadzi ROD objqty wnioskiem o udzielenie dotacji na obszarze miasta todzi; 
2) uzyskana dotacja przeznaczona zostanie na zadania, o ktdrych mowa w ust. 2. 

5. Dotacje udzielane sq w formie dofinansowania pokrywajqcego koszty realizacji zadania 
w wysokoSci do 100% jego wartoSci. Kwota dotacji dzielona bqdzie proporcjonalnie do iloici 
uwzglqdnionych wniosk6w. 

6. WysokoSC irodk6w przeznaczanych na dotacje dla stowarzyszeli ogrodowych okreili 
corocznie Rada Miejska w todzi w uchwale budietowej. 

Rozdzial2 
Tryb postqpowania o udzielenie dotacji 

5 2. 1. Prezydent Miasta todzi oglasza corocznie otwarty konkurs dla stowarzyszefi 
ogrodowych na udzielenie dotacji w ramach dofinansowania. 

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

3. Wnioski o przyznanie dotacji rozpatruje Komisja Konkursowa w skladzie od 3 do 7 
os6b, powolana przez Prezydenta Miasta todzi, kt6ry okreili sklad osobowy i spos6b 
dziatania komisji. 

4. Rozpatrzeniu przez Komisjq Konkursowq podlegajq wnioski stowarzyszeri, kt6rych 
statutowym celem dzialania jest prowadzenie ROD i kt6re dzialajq w granicach 
administracyjnych miasta todzi, zawierajqce: 

1) nazwq stowarzyszenia ogrodowego ubiegajqcego siq o dotacjq, wskazanie siedziby 
wnioskodawcy, numeru KRS i numeru konta stowarzyszenia, na kt6re bqdzie przekazana 
dotacja; 

2) wskazanie ROD, kt6rego dotyczy wniosek stowarzyszenia; 
3) okreSlenie wysokoici dotacji, o b6rq ubiega siq wnioskodawca; 
4) kosztorys prac okreSlonych we wniosku; 
5) wymagane prawem pozwolenia, zgloszenia lub zgody w zaleznoici od zakresu zadania, 

konieczne do jego realizacji; 
6) termin realizacji zadania; 



7) datq i podpisy os6b upowainionych do skladania oSwiadczen woli w imieniu 
stowarzyszenia ogrodowego skladajqcego wniosek. 
5. Przy rozpatrywaniu wniosk6w o przyznanie dotacji Komisja Konkursowa uwzglqdnia 

kompletnoii zloionej dokumentacji oraz czy przyznana dotacja wpbnie na poprawq 
warunkbw do korzystania z ROD przez dzialkowc6w lub zwiqkszy dostqpnoSC spofecznoSci 
lokalnej do tego ROD. 

6. Braki forrnalne mogq zostaC usuniqte w terminie do 7 dni od daty otrzymania przez 
wnioskodawcq powiadomienia o koniecznoici uzupelnienia wniosku. 

7. Nieuzupelnienie wszystkich brak6w formalnych lub uzupelnienie ich po terminie 
skutkuje odrzuceniem wniosku. 

8. Termin skladania wniosk6w o przyznanie dotacji, okreilony zostanie w ogloszeniu, 
o kt6rym mowa w 5 2 ust. I .  

Rozdzial3 
Udzielenie i sposdb rozliczania dotacji 

§ 3. 1. Udzielenie dotacji nastqpuje na podstawie umowy, o kt6rej mowa w art. 22 1 ust. 
2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zawartej pomiqdzy miastem 
L6di a stowarzyszeniem ogrodowym. 

2. Umowq zawiera siq na czas realizacji zadania, nie dluiszy nii do dnia 15 grudnia roku 
budietowego. 

3. Rozliczenie dotacji stanowi zestawienie wszystkich poniesionych wydatk6w. Do 
zestawienia wnioskodawca zobowiqzany jest dolqczyi potwierdzone za zgodnoid. 
z oryginalem kopie nastqpujqcych dokument6w: 

I )  umbw z wykonawcami rob& 
2) rachunk6w lub faktur; 
3) protokoh odbioru wykonanych prac lub zakupionych przedmiot6w. 

Rozdzial4 
Sposob kontroli wykonywania zleconego zadania i prawidlowoSci wykorzystania 

udzielonej dotacji 

5 4. 1. Spos6b wykorzystania przyznanej dotacji podlega kontroli i ocenie, przede 
wszystkim w zakresie: 

I ) stanu realizacji zadania; 
2) efektywnoici i rzetelnoici wykonania zadania; 
3) zgodnoici wydatkowania dotacji z celem, na kt6ry zostala przyznana. 

2. Negatywna ocena sposobu wykorzystania przyznanej dotacji, powoduje obowiqzek 
zwrotu przyznanej dotacji i wyklucza prawo do ubiegania siq o przyznanie dotacji przez 
kolejne dwa lata. 
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