
ZARZ1\DZENIE Nr~Z13NIII/19 
PREZynENT A MIAST A LODZI 

z dnia 3D wrzesnia 2019 r. 

w sprawie ogloszenia naboru wnioskow dotycz~cych przyznania dotacji celowej 
na dofinansowanie zadan sluz~cych realizacji celu publicznego z zakresu sportu. 

Na podstawie ali. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,!-dzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571 i 1696) w zwi'l-Zku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. 0 samorz'ldzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 i 1571), art. 27 
ust. 2 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 0 sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 i 1495), 
art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 
1622 i 1649) oraz § 5 ust. 2 uchwaly Nr XXXIXIl0371l6 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
28 grudnia 2016 r. w sprawie okreslenia warunk6w oraz trybu finansowania rozwoju sportu 
na terenie Miasta Lodzi (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2017 r. poz. 100) 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. 1. Oglaszam nab6r wniosk6w dotycz'lcych przyznania dotacji celowej 
na dofinansowanie zadan sluz'lcych realizacji celu publicznego z zakresu sportu. 

2. Trese ogloszenia 0 naborze wniosk6w, 0 kt6rym mowa w Ust. 1, stano wi za1'lcznik 
do zarzqdzenia. 

3. Ogloszenie publikuje siy poprzez jego zamieszczenie: 
1) w Biuletynie Infolmacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi http://bip.uml.lodz.pl; 
2) na tablicy ogloszen w siedzibie Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 2. Wykonanie zarz'ldzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Sportu 
w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 3. Zarz'ldzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 



OGLOSZENIE 

Za1'lcznik 
do zarz'ldzenia Nr 1~13 NIIIIl9 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia ~ wrzesnia 2019 r. 

Prezydent Miasta Lodzi 

oglasza nab6r wniosk6w dotycz~cych przyznania dotacji celowej na dofinansowanie 
zadan sluz~cych realizacji celu publicznego z zakresu sportu. 

I. Podstawa prawna. 

Nab6r wniosk6w ogloszony jest na podstawie: 
1) art. 27 ust. 2 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 0 sporcie; 
2) uchwaly Nr XXXIXIl0371l6 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. 

w sprawie okreslenia warunk6w oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie 
Miasta Lodzi; 

3) art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych. 

II. eel publiczny realizacji zadan. 

Celem publicznym, kt6ry Miasto L6dz zamierza osi'lgn'lc jest: 
1) poprawa warunk6w uprawiania sportu na terenie Miasta Lodzi; 
2) zwiykszenie dostypnosci mieszkanc6w Miasta Lodzi do dzialalnosci sportowej 

prowadzonej przez kluby sportowe; 
3) zwiykszenie dostypnosci spolecznosci lokalnej do udzialu w widowiskach sportowych; 
4) osi,!gniycie wyzszych wynik6w sportowych przez zawodnik6w klub6w sportowych; 
5) pronl0cja sportu i aktywnego stylu zycia. 

III. Rodzaj zadan i wysokosc srodk6w publicznych na ich realizacj~. 

Nab6r wniosk6w ogloszony jest na dofinansowanie zadania w zakresie: 
Wsparcia udzialu 16dzkich seniorskich druzyn Iigowych we wsp61zawodnictwie 
sportowym. 

Wysokosc srodk6w przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadan: - do 2.872.129 zl; 

IV. Termin realizacji zadan. 

Rozpocz~cie od dnia 9 paidziernika 2019 roku, zakonczenie do dnia 31 grudnia 2019 roku. 

We wniosku nalezy okreslic rzeczywisty okres realizacji zadania, kt6ry nie bydzie wykraczal 
poza wskazane terminy. 



v. Wymogi formalne i term in skladania wniosk6w. 

1. Adresatami naboru wniosk6w s,!- kluby sportowe dzialaj,!-ce na terenie Miasta Lodzi 
i niedzialaj,!-ce w celu osi,!-gniycia zysku. 

2. Klub sportowy zobowi'l-Zany jest do zlozenia wniosku 0 przyznanie dotacji ce10wej 
na dofinansowanie zadania w jednym egzemplarzu na fonnularzu, kt6rego wz6r stanowi 
zal,!-cznik Nr 1 do uchwaly Nr XXXIXIl 03711 6 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 grudnia 
2016 r. w sprawie okreslenia warunk6w oraz trybu finansowania rozwoju sportu 
na terenie Miasta Lodzi, do pobrania pod adresem intemetowym Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzydu Miasta Lodzi (http://bip.uml.lodz.pl) oraz w siedzibie Wydzialu Sportu 
w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu Urzydu Miasta Lodzi, przy ul. ks. Skorupki 21. 

3. Wnioski nalezy skladac w postaci papierowej w Wydziale Sportu w Departamencie Pracy, 
Edukacji i Sportu Urzydu Miasta Lodzi, przy ul. ks. Skorupki 21, (III piytro pok. nr 3), 
w godzinach pracy U rZydu Miasta Lodzi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
7 pazdziernika 2019 r. Nie byd,!- rozpatrywane wnioski, kt6re zostan,! zlozone alba 
wplyn,!- po ww. terminie (w przypadku przeslania wniosku drog,!- pocztow'! 0 tenninie 
zlozenia wniosku decyduje data wplywu do Wydzialu Sportu w Departamencie Pracy, 
Edukacji i Sportu Urzydu Miasta Lodzi). 

4. Do wniosku 0 przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie zadania, 0 kt6rym mowa 
w ust. 2 klub sportowy zobowi,!-zany jest zal'!-czyc: 
1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sadowego, innego wlasciwego rejestru 

lub ewidencji. Kluby wpisane do ewidencji klub6w sportowych prowadzonej przez 
Prezydenta Miasta Lodzi zwolnione S,! z obowi,!-zku zal'!-czenia odpisu z tej ewidencji; 

2) kopiy aktualnego statutu; 
3) kopiy sprawozdania finansowego za rok poprzedzaj,!-cy rok zlozenia wniosku. 

Klub sportowy zarejestrowany w roku ogloszenia naboru wniosk6w sklada 
oswiadczenie 0 aktualnym stanie finansowym; 

4) oswiadczenie wnioskodawcy 0 nieposiadaniu wymagalnych zobowi,!-zan wobec 
't\1iasta Lodzi; 

5) oswiadczenie 0 sposobie infonnowania 0 dotowaniu zadania przez Miasto L6dz. 
5. Przed zlozenien1 wniosku pracownicy Wydzialu Sportu w Departamencie Pracy, Edukacji 

i Sportu Urzydu Miasta Lodzi n1og,!- sprawdzic wniosek pod wzglydem fonnalnyn1 
i udzielic stosownych wyjasnien najp6zniej na dzien przed uplywem terminu skladania 
wniosk6w. 

6. Zlozone wnioski nie podlegaj,!- uzupelnieniu ani korekcie. 
7. Zlozenie wniosku nie jest r6wnoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji. 
8. Zlozone wnioski podlegaj'l- rozpatrzeniu pod wzglydem fonnalnym i merytorycznym. 

VI. Warunki merytoryczne i finansowe jakie powinien spelnic klub sportowy 
i realizowane zadanie. 

1. Do zlozenia wniosk6w uprawnione s,!- wyl,!-cznie 16dzkie kluby sportowe, kt6re prowadz'!
dzialalnosc statutow,!- w zakresie objytym zadaniem i spelniaj,!- jeden z ponizej 
WYlnienionych warunk6w: 

1) aktualnie uczestnicz'!- w grach zespolowych w najwyzszych klasach rozgrywkowych 
systelnu wsp61zawodnictwa sportowego 0 tytul Mistrza Polski, organizowanego 



przez polski zwi,!zek sportowy lub podmiot dzia1aj,!cy w jego imieniu, 
zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 i art. 15 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 0 sporcie 
przy czym system rozgrywek seniorskich musi bye prowadzony co najmniej na trzech 
poziomach wsp61zawodnictwa: Ekstraklasa, I liga, II liga (siatk6wka kobiet, 
koszyk6wka kobiet, pi1ka nozna kobiet, pi1ka nozna myzczyzn oraz rugby myzczyzn); 

2) aktualnie uczestnicz'! w rozgrywkach ligowych gdzie zainteresowanie spo1ecznosci 
lokalnej przek1ada siy na minimum 1000 osobow,! sredni,! frekwencjy, obliczon,! 
za poprzedni sezonlrundy rozgrywkowy/,! na podstawie ilosci sprzedanych bilet6w 
(zuzel oraz pilka nozna myzczyzn). 

2. Do zlozenia wniosk6w uprawnione s,! wy1,!cznie 16dzkie kluby sportowe, prowadz'!ce 
dzia1alnose sportow,! na terenie Miasta Lodzi (dopuszcza siy organizacjy zgrupowan, 
oboz6w sportowych i konsultacji szkoleniowych oraz udzial w zawodach poza terenem 
Miasta Lodzi). 

3. Wnioskodawca musi posiadae bazy sportow,!, przystosowan,! do realizacji zadania 
- wlasn,!, wynajyt,! lub dzierzawion,!, za kt6r,! uiszcza oplaty. 

4. Wnioskodawca nie moze posiadae wymagalnego zadluzenia wobec Miasta Lodzi 
(Urzydu Miasta Lodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzydu Skarbowego oraz 
Zakladu Ubezpieczen Spolecznych. 

5. Wobec wnioskodawcy nie mog,! bye prowadzone egzekucje s'!dowe, administracyjne 
bqdz zajycia wierzytelnosci. 

6. Miasto zastrzega sobie prawo do odst,!pienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego 
jej rozwi,!zania~ jezeli po zakonczeniu procedury naboru wniosk6w, do Urzydu Miasta 
Lodzi wp1ynie informacja 0 wymagalnosci zadluzenia wnioskodawcy wobec Miasta 
Lodzi (Urzydu Miasta Lodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzydu Skarbowego 
oraz Zak1adu Ubezpieczen Spolecznych lub zostanie wobec wnioskodawcy rozpoczyta 
egzekucja s'!dowa, administracyjna b,!dz zajycie wierzytelnosci. 

7. Dotacja przeznaczona na realizacjy zadania zawartego we wniosku nie moze przekroczye 
75% koszt6w ca1kowitych, nalezy wykazae co najmniej 25% finansowych srodk6w 
w1asnych b,!dz pozyskanych z innych :ir6del. 

8. W ramach wnioskowanej dotacji celowej mog,! bye finansowane: 
1) koszty realizacji program6w szkolenia sportowego; 
2) koszty zakupu sprzytu sportowego (w ramach dotacji nie dopuszcza siy wnioskowania 

o zakup srodk6w trwalych - w wysokosci powyzej 3.500 zl); 
3) koszty organizacji zgrupowan, oboz6w sportowych i konsultacji szkoleniowych; 
4) koszty organizowania zawod6w sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach; 
5) koszty korzystania z obiekt6w sportowych dla ce16w szkolenia sportowego; 
6) koszty wynagrodzen zawodnik6w oraz kadry szkoleniowej; 
7) koszty korzystania z obiekt6w sportowych dla ce16w organizacji zawod6w 

sportowych; 
8) koszty obslugi ksiygowej zwi,!zanej z rozliczeniem przyznanej dotacji celowej 

(w ramach wnioskowanej dotacji nlog,! zostae rozliczone koszty obslugi ksiygowej 
w kwocie nie wyzszej niz 250 zl brutto miesiycznie). 

9. W ramach wnioskowanej dotacji mog,! zostae uwzgl~dnione koszty wynagrodzen 
zawodnikow/zawodniczek, wchodz,!cych w sk1ad zespo1u uczestnicz'!cego 
w rozgrywkach. Miesiyczna wysokose wynagrodzenia dla jednego 
zawodnikalzawodniczki finansowana z dotacji, nie Inoze przekraczae 3-krotnego 
przeciytnego miesiycznego wynagrodzenia w sektorze przedsi~biorstw ogloszonego przez 
Prezesa G16wnego Urzydu Statystycznego za rok poprzedni. 

10. W ramach wnioskowanej dotacji mog,! zostae uwzglydnione koszty wynagrodzenia kadry 
szkoleniowej - dotycz,!cej maksimum 2 os6b, w miesiycznej wysokosci dla jednego 



szkoleniowca, nie wyzszej niz 3-krotnose przeciytnego mleSlycznego wynagrodzenia 
w sektorze przedsiybiorstw ogloszonego przez Prezesa G16wnego Urzydu Statystycznego 
za rok poprzedni. 

11. Szkoleniowiec uczestniczqcy w zadaniu realizowanym ze srodk6w miejskich moze 
otrzYlnywae wsparcie placy z jednego klubu sportowego. 

12. W ramach wnioskowanej dotacji mogq bye uwzglydniane koszty wymienione 
w niniejszych wymaganiach. Nie dopuszcza siy w szczeg6lnosci finansowania 
w ramach dotacji i wskazywania w kosztorysach calkowitych zadania: koszt6w 
zwiqzanych z transferami zawodnik6w, zaplaty kar mandat6w i innych oplat sankcyjnych 
nalozonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu, koszt6w ponoszonych z tytulu 
zaciqgniytych kredyt6w, pozyczek i wykupu papier6w wartosciowych. 

VII. Koszty kwalifikowane. 

Srodki z przyznanej dotacji mogq bye wydatkowane wylqcznie na pokrycie wydatkow: 
1) niezbydnych do realizacji zadania; 
2) przewidzianych we wniosku, uwzglydnionych w kosztorysie stanowiqcym zalqcznik 

do umowy zawartej pomiydzy wnioskodawcq a Miastem L6dz; 
3) spelniajqcych wymogi racjonalnego i oszcZydnego gospodarowania srodkami 

publicznymi z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektow z danych 
nakladow; 

4) faktycznie poniesionych w terminie realizacj i zadania i zaplaconych nie pozniej niz 
14 dni po jego zakonczeniu, jednak w terminie nie pozniejszym niz przed 
zakonczeniem roku budzetowego; 

5) lTIozliwych do zidentyfikowania i zweryfikowania oraz popartych dowodami 
ksiygowymi i wykazanych w dokumentacji finansowej wnioskodawcy; 

6) zwiqzanych z kosztami obslugi ksiygowej niezbydnej w zakresie rozliczenia 
przyznanej dotacj i celowej; 

7) zwiqzanych z zakupem srodk6w trwalych, kt6rych jednostkowy koszt nie przekracza 
3.500,00 zl; 

8) zgodnych z warunkami merytorycznymi i finansowymi realizacji zadania zawartymi 
w czysci VI ogloszenia. 

VIII. Koszty niekwalifikowane. 

1. Z dotacji celowej nie mogq bye sfinansowane koszty, kt6re klub poni6s1 na realizacjy 
zadania przed zawarciem umowy 0 udzielenie dotacji. 

2. Ponadto, koszty ktore w szczegolnosci nie mogq zostae sfinansowane z dotacji to: 
1) budowa, zakup budynk6w lub lokali, zakup grunt6w; 
2) wydatki zwiqzane z dzialalnosciq gospodarczq; 
3) odsetki od zobowiqzan uregulowanych po terminie platnosci; 
4) koszty kar i grzywien, koszty egzekucji komomiczej i administracyjnej, a takze koszty 

procesow sqdowych oraz koszty realizacj i ewentualnych postanowien; 
5) wydatki zwiqzane z umowq leasingu, a w szczeg6lnosci: podatek, marza 

tinansujqcego, odsetki od refinansowania kosztow, koszty og6lne, oplaty 
ubezpieczeniowe; 

6) odliczony podatek V AT; 
7) koszty dokumentowane paragonami, pokwitowaniami, dowodami sprzedazy 

wewnytrznej, wewnytrznymi notami obciqzeniowymi itp. 



IX. Rozpatrywanie zlozonych wnioskow. 

1. Przy wyborze zadan sluz'!cych realizacji celu publicznego z zakresu sportu, ktore 
otrzyn1aj,! dotacjy na podstawie zlozonych wnioskow, uwzglydnia siy: 
1) spelnienie wymagan formalnych, w tym zlozenie wniosku na formularzu, 0 ktorym 

lnowa w cZysci V ust. 2 ogloszenia wraz z wymaganymi zal,!cznikami, 0 ktorych 
lnowa w czysci V ust. 4 ogloszenia~ 

2) mozliwosc realizacji zadania przez wnioskodawcy~ 
3) znaczenie wnioskowanego zadania dla realizacji celu publicznego; 
4) wysokosc srodkow finansowych przeznaczonych na dotacjy w ramach oglaszanego 

naboru wnioskow~ 
5) przedstawion,! we wniosku kalkulacjy kosztow realizacji zadania w odniesieniu 

do zakresu rzeczowego zadania~ 
6) dotychczasowe wykorzystanie przez wnioskodawcy dotacji z budzetu Miasta Lodzi, 

w tym rzetelnosci i terminowosci rozliczania siy z otrzymanych srodkow; 
7) planowany wklad osobowy i rzeczowy w realizacjy zadania. 

2. Niespelnienie wymagan formalnych skutkuje odrzuceniem wniosku. 
3. Nieuwzglydnienie we wniosku terminu realizacji zadania, 0 ktorym mowa w cZysci IV 

ogloszenia oraz niespelnienie warunkow merytorycznych i finansowych jakie powinien 
spelnic klub sportowy i realizowane zadanie, 0 ktorych mowa w czysci VI ogloszenia 
skutkuje odrzuceniem wniosku. 

4. Wydzial Sportu w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu Urzydu Miasta Lodzi 
po rozpatrzeniu wniosku moze zmienic wysokosc dotacji i zakres realizacji zadania 
w stosunku do zlozonego wniosku. Przed podpisaniem umowy zmiana ta wymaga 
zaktualizowania przez wnioskodawcy kalkulacji kosztow i harmonogramu planowanych 
dzialaI1 w ramach realizacji zadania. 

5. Ogloszenie wynikow naboru wnioskow nast,!pi niezwlocznie po jego rozstrzygniyciu 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi pod adresem intemetowym 
(http://bip.uml.lodz.pl) oraz na tablicy ogloszen Urzydu Miasta Lodzi. 

6. Nabor wnioskow zostaje uniewazniony jezeli: 
1) nie zlozono zadnego wniosku; 
2) zaden ze zlozonych wnioskow nie spelnial wymogow zawartych w ogloszeniu. 

7. Zastrzega siy mozliwosc: 
1) wydluzenia terminu skladania wnioskow; 
2) zwiykszenia wysokosci srodkow w zadaniach, bez podania przyczyny - nie pozniej 

niz do dnia zatwierdzenia wynikow naboru wnioskow; 
3) odwolania naboru wnioskow, bez podania przyczyny, przed uplywem terminu 

skladania wnioskow. 

UwagaJ 
I n.fornlacje 0 naborze mozna uzyskac bezposrednio w Wydziale Sportu w Departamencie 
Pracy, E'dukacji i Sportu Urzrdu Miasta Lodzi, ul. ks. Skorupki 21, III pirtro, pokoj nr 3, 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzf/du Miasta lQdzi pod adresem 
illterlletowym: (Ilttp:llbip.uml.lodz.pl) oraz pod nr tel. 42 638-48-36. 


