ZARZ1\DZENIE Nr A"5~NIII/19
PREZYDENT A MIAST A LODZI
z dnia ~A lC:pc.a.. 2019 r.
w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert i powolania Komisji Konkursowej
do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert dla stowarzyszen ogrodowych
prowadz1lcych rodzinne ogrody dzialkowe, wnioskuj1lcych 0 udzielenie w 2019 r. dotacji
celowych na realizacj~ zadan sluz1lcych rozwojowi rodzinnych ogrod6w dzialkowych.
Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz~dzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 i 1309), oraz § 2 ust. 1-4 "Regulaminu udzielania dotacji
celowych stowarzyszeniom ogrodowym prowadz~cym rodzinne ogrody dzialkowe",
stanowi~cego zal~cznik do uchwaly Nr XXXVII927116 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia
19 pazdziemika 2016 r. w sprawie okreslenia trybu postypowania 0 udzielenie
stowarzyszeniom ogrodowym prowadz~cym rodzinne ogrody dzialkowe na obszarze miasta
Lodzi, dotacji celowych z budzetu miasta Lodzi, sposobu ich rozliczania i kontroli
wykonywania zleconych zadan (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego poz. 4567)

zarz1ldzam, co

nast~puje:

§ 1. 1. Oglaszam otwarty konkurs ofert dla stowarzyszen ogrodowych prowadz~cych
rodzinne ogrody dzialkowe, wnioskuj~cych 0 udzielenie w 2019 r. dotacji celowych na
realizacjy zadan sluz~cych rozwojowi rodzinnych ogrodow dzialkowych.
2. Trese ogloszenia 0 konkursie, 0 ktorym mowa w ust. 1, stanowi zal~cznik Nr 1
do zarz~dzenia.
3. Ogloszenie publikuje siy poprzezjego zamieszczenie:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi (http://bip.uml.lodz.pl);
2) na tablicy ogloszen w siedzibie Urzydu Miasta Lodzi.
§ 2. 1. W celu opiniowania ofert zgloszonych do konkursu ofert,
w § 1, powolujy Komisjy Konkursow~, w skladzie:

0

ktorym mowa

1) Przewodnicz~cy Komisj i

- Michal Baryla
Dyrektor
Wydzialu
Ochrony
Srodowiska
i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych
Urzydu Miasta Lodzi;

2-5) Czlonkowie:

- Robert Niewinowski
Glowny Specjalista w Zespole ds. Rolnictwa,
Ochrony Zwierz~t, Lowiectwa i Rybactwa
w Wydziale Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
w Departamencie Spraw Spolecznych Urzydu
Miasta Lodzi;
- Radoslaw Marzec
Radny Rady Miejskiej w Lodzi;
- Malgorzata Moskwa-Wodnicka
Radna Rady Miejskiej w Lodzi;
- Mateusz Walasek
Radny Rady Miejskiej w Lodzi.

2. Regulamin pracy Komisji Konkursowej stanowi zahlcznik Nr 2 do
§ 3. Zobowi~zujy Przewodnicz~cego
sprawozdania z wykonania zarz~dzenia.

Komisji

Konkursowej

do

zarz~dzenia.

przedstawienia

§ 4. Wykonanie zarz~dzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Ochrony Srodowiska
i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzydu Miasta Lodzi.

§ 5.

Zarz~dzenie

wchodzi w zycie z dniem wydania.

Zahlcznik Nr 1
do zarzqdzenia Nr l~5pNIII/l9
Prezydenta Miasta Lodzi
2019 r.
z dnia ?:JJ t~fa.

OGLOSZENIE
Prezydent Miasta Lodzi
oglasza otwarty konkurs ofert dla stowarzyszen ogrodowych prowadzqcych rodzinne ogrody
dzialkowe, wnioskujqcych 0 udzielenie w 2019 r. dotacji celowych na realizacjy zadan
sluzqcych rozwojowi rodzinnych ogrod6w dzialkowych.
Rodzaj zadania, wysokosc srodkow puhlicznych na jego
realizacji:

realizacj~

oraz termin jego

Celem konkursu jest przyznanie w 2019 r. dotacji celowych stowarzyszeniom ogrodowym na
realizacjy zadan sluzqcych rozwojowi rodzinnych ogrod6w dzialkowych, w szczeg6lnosci na
budowy lub modemizacjy infrastruktury ogrodowej, jezeli wplynie to na poprawy warunk6w
do korzystania z rodzinnych ogrod6w dzialkowych przez dzialkowc6w lub zwiykszy
dostypnosc spolecznosci lokalnej do tych rodzinnych ogrod6w dzialkowych
-

realizacja w terminie do dnia 14 grudnia 2019 r.

-

wysokosc srodk6w przeznaczonych na realizacjy zadania - 43 358,00 zl.

Wniosek 0 przyznanie dotacji musi zawierac:
1) nazwy stowarzyszenia ogrodowego ubiegajqcego siy 0 dotacjy, wskazanie siedziby
wnioskodawcy, numer KRS i numer konta stowarzyszenia, na kt6re bydzie przekazana
dotacja;
2) wskazanie rodzinnego ogrodu dzialkowego, kt6rego dotyczy wniosek stowarzyszenia;
3) okreslenie wysokosci dotacji, 0 kt6rq ubiega siy wnioskodawca oraz rodzaj i zakres
zadania, kt6rego dotyczy dotacja;
4) kosztorys prac okreslonych we wniosku;
5) wymagane prawem pozwolenia, zgloszenia, decyzje lub zgody w zaleznosci od zakresu
zadania, konieczne do jego realizacji;
6) termin realizacji zadania;
7) daty i podpisy os6b upowaznionych do skladania oswiadczen woli w ImlenlU
stowarzyszenia ogrodowego skladajqcego wniosek.
Wnioski mozna skladac do dnia 31 sierpnia 2019 r. w formie pisemnej w Wydziale
Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzydu Miasta Lodzi,
al. Marszalka J6zefa Pilsudskiego 100 lub drogq elektronicznq na adres:
srodowisko@uml.lodz.pl

Zal'!cznik N r 2
do zarz,!dzenia Nr A'=IS3NIII/19
Prezydenta Miasta Lodzi
2019 r.
z dnia ~,( l~'jXQ-

Regulamin pracy Komisji Konkursowej
§ 1. 1. Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisj,!, obraduje na posiedzeniach
zamkniytych, bez udzialu oferent6w.
2. Posiedzenia Komisji prowadzi Przewodnicz,!cy a w przypadku jego nieobecnosci
wyznaczony przez Przewodnicz,!cego czlonek Komisji.
3. Wszystkie uchwaly w trakcie konkursu Komisja podejmuje w glosowaniu jawnym,
zwykl,! wiykszosci,! glos6w.
4. Komisja podejmuje uchwaly, jezeli w jej posiedzeniu uczestnicz,! co najmniej trzy
osoby powolane do jej skladu. CzIonkowie Komisji potwierdzaj,! swoj,! obecnosc na kazdym
posiedzeniu na liscie obecnosci.
5. W przypadku r6wnej ilosci glos6w decyduje glos Przewodnicz,!cego Komisji.
§ 2. 1. Komisja w pierwszej kolejnosci sprawdza wnioski pod wzglydem formalnym.
Wnioski niespelniaj,!ce wymog6w okreslonych w § 2 ust. 5 "Regulaminu udzielania dotacji
celowych stowarzyszeniom ogrodowym prowadz'!cym rodzinne ogrody dzialkowe",
stanowi,!cego zal'!cznik do uchwaly Nr XXXVI/927/16 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia
19 pazdziemika 2016 r. w sprawie okreslenia trybu postypowania 0 udzielenie
stowarzyszeniom ogrodowym prowadz'!cym rodzinne ogrody dzialkowe na obszarze miasta
Lodzi, dotacji celowych z budzetu miasta Lodzi, sposobu ich rozliczania i kontroli
wykonywania zleconych zadan, zwanego dalej Regulaminem - zostan,! odrzucone,
z zastrzezeniem § 2 ust. 7 Regulaminu.
2. Przewodnicz,!cy Komisji, po sprawdzeniu pod wzglydem formalnym zlozonego
wniosku, dokonuje na podstawie dokument6w okreslonych w § 2 ust. 5 Regulaminu wstypnej
kwalifikacji wniosku, a takze sporz'!dza opiniy dotycz'!c'! zasadnosci przyznania dotacji
przedstawian,! na posiedzeniu Komisji.

§ 3. 1. Z prac Komisji sporz'!dza siy protok61, kt6ry podpisuje Przewodnicz,!cy
i wszyscy czlonkowie Komisji. Protok61 w szczeg61nosci zawiera wnioski w przedmiocie
propozycji kwot dotacji.
2. Protok61, 0 kt6rym mowa w ust. 1, Przewodnicz,!cy przedklada niezwlocznie do
akceptacji Prezydentowi Miasta Lodzi.
3.Obslugy organizacyjno-administracyjn,! Komisji zapewnia Wydzial Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Spolecznych Urzydu Miasta Lodzi.

