
DrukNr 3'1?1a46 
Projekt z dnia 14 wdi,/a Y. 7 

UCHWALA Nr 
RADY MIEJSKIEJ W EODZI 

z dnia 2016 r. 

w sprawie okreilenia warunk6w oraz trybu finansowania romoju sportu na terenie Miasta Eodzi. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorqdzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) w zwiqzku z art. 27 ust. 2 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 
201 0 r. o sporcie (Dz. U. z 20 16 r. poz. 176, 1 170 i 1 17 1) oraz art. 22 1 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 201 6 r. poz. 1870, 1948 i 1984), Rada Miejska w todzi 

uchwala, co nastqpuje: 

5 1. Ustala siq warunki i tryb finansowania zadania wlasnego polegajqcego na tworzeku 
warunkow, w tym organizacyjnych, sprzyjajqcych rozwojowi sportu oraz okreila siq cel publiczny 
z zakresu sportu, ktory Miasto t 6 d i  zamierza osiqgnqc. 

5 2. Celem publicznym z zakresu sportu, ktory Miasto t o d i  zamierza osiqgnqC jest: 

1) poprawa warunkow uprawiania sportu na terenie Miasta todzi; 

2) zwiqkszenie dostqpnoici rnieszkaricow Miasta todzi  do dzialalnoici sportowej prowadzonej przez 
kluby sportowe; 

3) zwiqkszenie dostqpnoici spolecznoici lokalnej do udziah w widowiskach sportowych; 

4) osiqgniqcie wyiszych wynikow sportowych przez zawodnikow klubow sportowych; 

5) promocja sportu i aktywnego stylu 2ycia. 

5 3. Przepisbw niniejszej uchwaly nie stosuje siq do dotacji na wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej udzielanych na warunkach i w trybie z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzidalnoici 
pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 20 16 r. poz. 18 17 i 1948). 

5 4. 1. Kluby sportowe dzialajqce na terenie Miasta todzi  i niedzialajqce w celu osiqgniqcia zysku 
mogq ubiegac siq o dotacjq celowq z art. 126 i 221 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych, kt6ra jest przeznaczona na sfinansowanie lub dofinansowanie zadania shzqcego realizacji 
celu publicznego okreilonego w 5 2. 

2. Dotacje celowe udzielone na podstawie niniejszej uchwaiy mogq by6 przeznaczone na 
sfinansowanie lub dofinansowanie: 

1) realizacji program6w szkolenia sportowego; 

2) zakupu sprzqtu sportowego; 

3) polcrycie koszt6w organizacji zgrupowah, oboz6w sportowych i konsultacji szkoleniowych; 

4) pokrycia kosztow organizowania zawod6w sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach; 

5) pokrycia koszt6w korzystania z obiekt6w sportowych dla celdw szkolenia sportowego; 

6) wynagrodzen zawodnikow oraz kadry szkoleniowej; 

7) pokrycia koszt6w korzystania z obiektdw sportowych dla cel6w organizacji zawod6w sportowych; 

8) pokrycia koszt6w obshgi ksiqgowej zwiqzanej z rozliczeniem przyznanej dotacji celowej. 



3. Z dotacji celowej nie mogq by6 sfinansowane lub dofinansowane koszty, ktore klub poniosl na 
realizacjq zadania przed zawarciem urnowy o udzielenie dotacji. 

§ 5. 1. Wyb6r zadaii, na ktorych realizacjq zostanie udzielona dotacja celowa z budzetu Miasta 
Lodzi, dokonuje siq w drodze naboru wnioskow. 

2.1Uab6r wnioskow oglasza Prezydent Miasta Lodzi w drodze zarzqdzenia, co najmniej raz w roku 
budietowym, w miare potrzeb oraz mozliwoS6 finansowych Miasta Lodzi w danym roku budzetowym. 

5 6. Ogloszenie o przeprowadzeniu naboru wnioskow dotyczqcych przymania dotacji celowej na 
sfinansowanie lub dofinansowanie zadari sluiqcych realizacji celu publicznego z zakresu sportu powinno 
zawierak informacjq o: 

I) rodzaju zadania; 

2) terminie skladania wnioskow o udzielenie dotacji; 

3)wysokoici Srodk6w finansowych przeznaczonych na dotacje w ramach oglaszanego naboru 
wnioskow; 

4) terminie realizacji zadania; 

5) warunkach merytorycznych i finansowych jakie powinien spehiC klub sportowy i realizowane 
zadanie. 

5 7. Ogloszenie o naborze wnioskow okreslone w 6 podaje siq do publicznej wiadomoici poprzez 
zamieszczenie ogloszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzqdu Miasta Lodzi oraz wywieszenie 
informacji na tablicy ogloszefi w siedzibie Urzqdu Miasta Lodzi co najmniej na 7 dni przed upiywem 
terminu, o ktorym mowa w 5 6 pkt. 2. 

tj 8. 1. Kluby sportowe skladajq wnioski o przyznanie dotacji celowej na sfinansowanie lub 
dofinansowanie zadari sluqcych realizacji celu publicmego z zakresu sportu na formularzu, ktorego wz6r 
stanowi zalqcznik Nr 1 do niniejszej uchwaiy. 

2. Do wniosku o przynanie dotacji celowej, o ktorej mowa w ust. 1 klub sportowy zobowipany 
jest zalqczy 6: 

I) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sadowego, innego wlaiciwego rejestru lub ewidencji. 
Kluby wpisane do ewidencji klubow sportowych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Lodzi 
zwolnione sq z obowiqzku zalqczenia odpisu z tej ewidencji; 

2) kopiq aktualnego statutu; 

3) kopiq sprawozdania finansowego za rok poprzedzajqcy rok zlozenia wniosku. Klub sportowy 
zarejestrowany w roku ogloszenia naboru wnioskow sklada oiwiadczenie o aktualnym stanie 
finansowym; 

4) oiwiadczenie winoskodawcy o nieposiadaniu wymagalnych zobowiqzari wobec Miasta Lodzi; 

5) oswiadczenie o sposobie informowania o dotowaniu zadania przez Miasto Lodz. 

3. Kopie dokumentow, o kt6rych mowa w ust. 2 pkt 2 i 3 powinny by6 potwierdzone za zgodnoS6 z 
oryginalem przez osoby upowainione do skladania oiwiadczen woli w irnieniu wnioskodawcy. 

4. Oiwiadczenia, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 4 i 5 powinny by6 podpisane przez osoby 
upowainione do skladania oiwiadczen woli w imieniu wnioskodawcy. 

5 9. Wnioski, o ktorych mowa w 5 8, rozpatruje kom6rka organizacyjna Urzqdu Miasta Lodzi 
wlaiciwa do spraw sportu. 

$ 10. 1. Przy wyborze zadari sluiqcych realizacji celu publicznego z zakresu sportu, kt6re otrzymajq 
7 dotacjq na podstawie zlozonych wnioskow, uwzglqdnia siq: 



1) spelnienie wymagah formalnych, w tym zloienie wniosku na formularzu, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 
wraz z wymaganymi zalqcznikarni, o ktorych mowa w 8 8 ust. 2; 

2) moiliwoSd realizacji zadania przez wnioskodawcq; 

3) znaczenie wnioskowanego zadania dla realizacji celu publicznego; 

4) wysokoSci Srodkow finansowych przeznaczonych na dotacjq w ramach ogiaszanego naboru 
wnioskbw; 

5) przedstawionq we wniosku kalkulacje kosztow realizacji zadania w odniesieniu do zakres rzeczowego 
zadania; 

6) dotychczasowe wykorzystanie przez wnioskodawcq dotacji z budietu Miasta todzi, w tym 
rzetelnoici i terminowoici rozliczania siq z otrzymanych Srodkow; 

7) planowany wklad osobowy i rzeczowy w realizacjq zadania. 

2. Niespeinienie w y m a g ~  formalnych, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 skutkuje odrzuceniem 
wniosku. 

3. Nieuwzglednienie we wniosku terminu realizacji zadania, o ktorym mowa w tj 6 pkt 4 oraz 
niespeinienie warunkow merytorycznych i finansowych jakie powinien speinid klub sportowy i 
realizowane zadanie, o ktorych mowa w 6 pkt 5 skutkuje odrzuceniem wniosku. 

8 1 1. 1. Kierownik komorki organizacyjnej, o ktorej mowa w 8 9, po rozpatrzeniu wnioskow 
sporqdza protokol, ktory zawiera: 

1) wykaz wszystkich zlozonych wnioskow o przyznanie dotacji; 

2) propozycje dotacji celowej na sfinansowanie lub dofmansowanie zadah lub przyczyny odmowy 
przynania dotacji. 

2. Protokoi zostaje przekazany do akceptacji Prezydentowi Miasta todzi. 

8 12. Ogloszenie o wynikach naboru wnioskow podaje sie do publicnej wiadomoSci poprzez 
zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzqdu Miasta todzi  oraz na tablicy ogloszeli 
w siedzibie Urzqdu Miasta todzi: informacji o klubach sportowych i zadaniach, ktore otrzymaly dotacjq 
oraz kwotach przynanych dotacji wraz z informacjq o wnioskach, ktore zostaly odrzucone. 

13. Z klubem sportowym, ktoremu przyznana zostaia dotacja, Miasto t o d z  zawiera umowq, 
o ktorej mowa w art. 221 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpia 2009 r. o finansach publicnych. 

14. 1. Prezydent Miasta todzi  poprzez upowaznionych pracownikbw Urzedu Miasta todzi 
kontroluje prawidlowo.56 wykonania zadania oraz wykorzystania dotacji, w tym zgodnoid poniesionych 
wydatkow z przeznaczeniem dotacj i. 

2. W ramach kontroli, o kt6rej mowa w ust. I ,  upowainieni pracownicy Urzqdu Miasta todzi  mogq 
badad dokumenty i inne noSniki informacji, kt6re majq lub mogq mied naczenie dla oceny 
prawidiowoici wykonania zadania oraz iqdad udzielenia ustnie lub na piimie informacji dotyczqcych 
wykonania zadania. Klub sportowy zobowiqzany jest dostarczyd lub udostqpnid dokumenty i inne noiniki 
informacji oraz udzielit wyjainien i informacji w terminie okreilonym przez kontrolujqcego. 

3. Prawo kontroli przyshguje upowainionym pracownikom Urzqdu Miasta todzi  zarowno 
w siedzibie klubu sportowego, jak i w miejscu realizacji zadania. 

5 15. 1. Klub sportowy, ktory otrzymai dotacjq, zobowiqzany jest do sporzqdzenia rozliczenia 
z przyznanej dotacji, w terminie podanym w umowie okreilonej w 5 1 3. 

2. Wz6r formularza rozliczenia dotacji z wykonania zadania stanowi zaiqcnik Nr 2 do niniejszej 
uchwaly . 



3. Do rozliczenia dotacji celowej klub sportowy zobowiqzany jest zalqczyk: 

1) kserokopie dokurnentow ksiqgowych oplaconych z dotacji, poiwiadczone za zgodnoik z oryginalem 
przez osoby upowainione do reprezentowania klubu; 

2) mate r ia  dokumentujqce przebieg realizacji zadania, w szczeg6lnoSci wycinki prasowe, zdjqcia, listy 
uczestnikow, komunikaty koncowe, wykazy form informowania o udzielonym przez Miasto wsparciu. 

$ 16. Prezydent Miasta todzi przekazuje Radzie Miejskiej w todzi informacjq o wykorzystaniu 
dotacji udzielonych klubom sportowym wykonujqcym zadania shzqce realizacji celu publicmego z 
zakresu sportu w sprawozdaniu rocznym z wykonania budzetu Miasta todzi. 

$ 17. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta todzi. 

$ 18. Uchwda wchodzi w iycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urzedowym 
Wojewodztwa t6dzkiego. 

Pnewodniczqcy 
Rady Miejskiej w Eodzi 

Tomasz KACPRZAK 

Projektodawcq jest 

Prezydent Miasta todzi 



Zalqcznik Nr 1 
do uchwaly Nr 
Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 

............................................................... 
(pieczqC klubu) 

............................................................... 
(data i miejsce zlozenia wniosku) 

WNIOSEK 
o przyznanie dotacji celowej na sfinansowanie 1 dofinansowanie zadania 

shiqcego realizacji celu publicznego z zakresu sportu 
................................................................................................................................................................... 

(nazwa zadania) 
w okresie od ............................................ do ................................................. 

I. Dane wnioskodawcy: 

1) pelna nazwa ...................................................................................................... 

................................................................................................... 2) forma prawna 

3) nurner w Krajowym Rejestrze Sqdowym, w innym rejestrze lub ewidencji 

.............................................. 

4) nr NIP .......................................... nr REGON ................................... 

5) adres: miejscowoSC ................................. ul. ...................................... 

6) tel. ..................................... e-mail: ..................................................... 

7) nurner rachunku bankowego: ............................................................... 

8) nazwiska, imiona os6b upowainionych do reprezentowania wnioskodawcy 
.................................................................................................................................... 
9) przedmiot dzialalnoici statutowej ($ statutu, na podstawie kt6rego wnioskodawca prowadzi 
dzialalnoici w zakresie sportu) 
.................................................................................................................................... 
11. Zakres realizacji zadania: 

1. Miejsce realizacji zadania 

2. Opis grupy adresat6w zadania 



3. Zakres planowanego zadania 

4. Harmonogram planowanych dzialari w ramach realizacji zadania 

5. Zakladane cele i rezultaty realizacji zadania 

III. Kalkulacja pnewidywanych koszt6w realizacji zadania 

1 .  Calkowity koszt zadania ........................ .. ......... ..... .............. w tym dotacja ....................................... 

2. Kosztorys ze wzglqdu na rodzaj kosztow: 

3. Uwagi mogqce mied naczenie przy ocenie kosztorysu 

................................................................................................ 

LP. Rodzaj koszt6w 

Ogolem 

Koszt calkowity 

(W 21) 

Z tego 

z wnioskowanej 

dotacji 

(w zl) 

Z tego 

z finansowych 

Srodk6w wlasnych 

oraz Srodk6w 

z innych ir6dei 



4. Przewidywane irodia finansowania zadania 

IV. Inne wybrane informacje dotyczqce realizacji zadania 

~ r o d i a  finansowania 

Wnioskowana kwota dotacji 

Finansowe Srodki wiasne oraz Srodki z innych ir6dei 

Ogoiem 

1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania 

2. Zasoby rzeczowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania 

zi 

OSwiadczam(y), ze: 

1 )  wnioskodawca nie prowadzi dziaialnoici w celu osiqgniqcia zysku; 

2) wnioskodawca jest zwiqzany niniejszym wnioskiem przez okres do dnia 

% 

100 

.............................................. 
3) w zakresie zwiqzanym z naborem wnioskow, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem 

i przekazywaniem danych osobowych, a takze wprowadzaniem ich do systembw informatycznych, 

osoby, ktorych te dane dotycq, ziozyly stosowne ~Swiadczenia zgodnie z ustawa z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z p 6 h .  zm.); 

4) wszystkie podane we wniosku oraz zaiqcznikach informacje sq zgodne z aktualnym stanem prawnym 

i faktycznym. 

(podpis osoby upowabionej lub podpisy osdb upowainionych 

do skladania oiwiadczen woli w imieniu wnioskodawcy) 



Za4qcmiki: 

1. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sadowego, innego w4aSciwego rejestru lub ewidencji. 

Kluby wpisane do ewidencji klubow sportowych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Lodzi 

zwolnione sq z obowiqzku zalqczenia odpisu z tej ewidencji; 

2. Kopia aktualnego statutu, potwierdzona za zgodnoSC z oryginalem przez osoby upowainione 

do sldadania oswiadczen woli w imieniu wnioskodawcy; 

3. Kopia sprawozdania finansowego za rok poprzedzajqcy rok z4ozenia wniosku potwierdzona za 

zgodnoSd z oryginalem przez osoby upowainione do skladania odwiadczeh woli w imieniu 

wnioskodawcy. Klub sportowy zarejestrowany w roku ogloszenia naboru wnioskow skiada 

oiwiadczenie o aktualnym stanie finansowym podpisane przez osoby upowainione do skladania 

odwiadczeri woli w imieniu wnioskodawcy; 

4. OSwiadczenie wnioskodawcy o nieposiadaniu wymagalnych zobowiqzari wobec Miasta todzi 

podpisane przez osoby upowainione do skladania oiwiadczen woli w imieniu wnioskodawcy; 

5. OSwiadczenie o sposobie informowania o dotowaniu zadania przez Miasto t 6 d i  podpisane przez 

osoby u p o w b o n e  do sk4adania oiwiadczen woli w imieniu wnioskodawcy. 



Zalqcznik Nr 2 
do uchwaly Nr 
Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 

ROZLICZENIE 
dotacji celowej z wykonania zadania 

sluiqcego realizacji celu publicznego z zakresu sportu 

(nanva zadania) 

realizowanego w okresie od ............................................. do ................................................. 

na podstawie Umowy nr ......................................... 
zawartej w dniu ............................................... pomiqdzy 

Miastem L6di, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Lodzi 

(nazwa podrniotu realizujqcego zadanie) 

Data zlozenia rozliczenia ................................................. 

I. Rozliczenie merytoryczne wykonania zadania 

1. Informacja czy zakladane cele i rezultaty realizacji zadania zostaly osiqgniqte w wymiarze okreSlonym 

we wniosku o przynanie dotacji. JeSli nie, nalezy wyjasnic dlaczego. 

2. Opis wykonanego zadania 



11. Rozliczenie finansowe 

1. Caikowity koszt wykonania zadania ...................................... 

w tym dotacja ................................. 

2. Rozliczenie ze wzglqdu na rodzaj kosztbw: 

Rodzaj koszt6w 

I I z innych hodel 

Koszt calkowity 

(w zl) 

3. Uwagi mogqce mied naczenie przy ocenie rozliczenia 

................................................................................................................................................................... 
4. Rozliczenie ze wzglqdu na ir6dlo finansowania 

(W zl) oraz Srodk6w 

Z tego ~okry ty  

z dotacji 

I  rodl la finansowania 1 zl I % 1 

z finansowych 

Srodkow wlasnych 

Koszty pokryte z dotacji 

Koszty pokryte z finansowych Srodk6w wlasnych 
oraz Srodkow z innvch irbdel 

5. Zestawienie wszystkich dokurnent6w ksiqgowych zwiqzanych z realizacjq zadania (faktury, rachunki) 

Lp. 

Numer 

dokumentu 

ksiqgowego 

Numer 

pozycji 

kosztorysu 

Data 

wystawienia 

dokurnentu 

ksiqgowego 

Kwota (zt) Nazwa wydatku 

Z tego 

ze Srodk6w 

pochodzqcych 

z dotacji (zt) 

Data zaplaty 



111. Dodatkowe informacje 

Zalqczniki: 

1. Kserokopie dokurnentow ksiqgowych oplaconych z dotacji, poiwiadczone za zgodnoSC z oryginalem 

przez osoby upowainione do reprezentowania klubu (oryginalne dokumenty ksiegowe powinny by6 

opatrzone na odwrocie pieczqciq beneficjenta oraz zawieraC sporzqdzony w spos6b trwaly opis 

zawierajqcy informacj e: z j akich Srodkow wy datkowana kwota zostala pokryta oraz j akie bylo 

przeznaczenie zakupionych towarow, uslug lub innego rodzaju oplaconej nale2xioSci - infonnacja 

powinna by6 podpisana przez osobe odpowiedzialnq po stronie beneficjenta za sprawy dotyczqce 

rozliczeh finansowych dotacj i). 

2. Materialy dokumentujqce przebieg realizacji zadania, w szczegolnoSci wycinki prasowe, zdjqcia, listy 

uczestnikow, komunikaty koncowe, wykazy form infonnowania o udzielonym przez Miasto wsparciu. 

OSwiadczam(-y), ie: 

1) od daty zawarcia umowy nie zmienil siq status prawny podmiotu realizujqcego zadanie; 

2) wszystkie podane w niniejszym rozliczeniu infonnacje sq zgodne z aktualnym stanem prawnym 

i faktycznym; 

3) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktw (rachunk6w) zostaly faktycznie poniesione; 

4) w zakresie zwiqzanym z realizowanym zadaniem, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem 

i przekazywaniem danych osobowych, a t a k e  wprowadzaniem ich do systemow inforrnatycznych, 

osoby, kt6rych te dane dotyczq, zloiyly stosowne ~Swiadczenia zgodnie z ustawq z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z poin. zm.). 



..................................................................... 
(pieczqd klubu) 

................................................................................................................................................................... 
(podpis osoby upowainionej lub podpisy osob upowainionych 

do sldadania oiwiadczen woli w imieniu podmiotu realizujqcego zadanie) 

PoSwiadczenie zlozenia rozliczenia 

Adnotacje urzqdowe (nie wypelniat) 



Uzasadnienie 
Zgodnie z art. 27 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176, 

11 70 i 11 71) oraz art. 22 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicmych (Dz. U. z 201 6 r. 
poz. 1870), organ stanowiqcy jednostki samorzqdu terytorialnego moze okreilid, w drodze uchwaly, 
warunki i tryb fmansowania zadania wlasnego sprzyjajqcego rozwojowi sportu, wskazujqc w uchwale cel 
publiczny z zakresu sportu, kt6ry jednostka ta zamierza osiqgnqk. Na podstawie ww. przepis6w klub 
sportowy, dzialajqcy na obszarze danej jednostki sarnorqdu terytorialnego, niedzialajqcy w celu 
osiqgniqcia z y s h ,  moze otrzymywad dotacjq celowq z budzetu tej jednostki. 

Przyjqcie uchwaly usprawni przekazywanie dotacji celowych tyrn klubom sportowyrn, kt6rych 
druiyny ligowe uczestniczq we wsp64zawodnictwie sportowym. Przekazane Srodki publicme pozwolq 
osiqgnqd zaplanowane cele publicme wymienione w 5 2 uchwaly. 

D.O. 2-CY DYREKTORA 

Anna ~ w i e r k o c k a  
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