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Odpowiadając na Pana zapytanie złożone na sesji Rady Miasta Zgierza w dniu 27 lutego 2014 r. 
związane z kwestią udzielenia w 2014 r. dotacji z budżetu miasta Zgierza na realizację zadania 
publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, 
wyjaśniam, co następuje: 

1. Podstawą prawną do udzielenia organizacji pozarządowej dotacji na powierzenie bądź 
wspieranie realizacji zadania własnego gminy (powiatu, województwa) jest: ustalenie w 
budżecie danej jednostki samorządowej (projekcie budżetu) kwoty dotacji na to zadanie 
oraz przyjęcie programu wspierania organizacji pozarządowych, przy czym powierzenie 
bądź wspieranie realizacji zadania odbywa się w wyniku rozstrzygnięcia ogłoszonego 
konkursu ofert, po podpisaniu pomiędzy stronami stosownej umowy. 

2. W kwestii poruszonej w Pana zapytaniu podjęte były następujące formalne kroki: 
a) w dniu 15.11.2013 r. Prezydent Miasta Zgierza złożyła do Przewodniczącego Rady 
Miasta Zgierza projekt budżetu miasta Zgierza na rok 2014; 
b) na sesji w dniu 28 listopada 2013 r. Rada Miasta Zgierza podjęła uchwałę Nr 
XLIII/490/13 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasto Zgierz z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014, 
c) na tej podstawie w dniu 11 grudnia 2013 r. zarządzeniem Nr 308/VI/2013 ogłoszony 
został otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją 
zadań samorządu gminy w 2014 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku 
publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i 
młodzieży; 
d) w ogłoszeniu o konkursie oprócz zapisów formalnych zostały określone dyscypliny 
sportowe objęte konkursem, rodzaj i formy realizacji zadania, wysokość środków 
publicznych przeznaczonych na realizację zadania (planowanych na rok 2014) - 400.000 zł, 
tryb oraz następujące kryteria, które będą stosowane przy wyborze ofert: 
- możliwości realizacji zadania przez oferenta, w tym kwalifikacje osób, przy udziale 
których zadanie będzie realizowane, 
- liczba adresatów zadania, 
- proponowany koszt realizacji zadania, 
- wielkość planowanego przez oferenta udziału środków własnych, środków pochodzących 
z innych źródeł lub wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń 
wolontariusz w stosunku do całkowitych kosztów realizacji zadania (wartość wkładu 
osobowego i świadczeń wolontariuszy nie może przekroczyć 20% kosztów 
niefmansowanych z dotacji), 
- doświadczenie oferenta w realizacji zadań identycznych lub zbliżonych do będących 
przedmiotem konkursu, w tym dotychczasowa współpraca z Gminą Miasto Zgierz, 
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- posiadana baza sportowa, 
- szczebel rozgrywek (łódzkie, wojewódzkie, ogólnopolskie), 
- ilość prowadzonych kategorii wiekowych (np. kadeci, młodzicy, juniorzy). 
e) kryteria te są stosowanymi od lat parametrami pozwalającymi realnie ocenić 
proponowany przez oferentów koszt realizacji zadania w danej dyscyplinie sportowej, a co 
za tym idzie określić wielkość udziału środków publicznych (dotacji), przy czym zgodnie z 
wieloletnią praktyką przyjmuje się, że w przypadku wyboru ofert do realizacji kwota 
dofinansowania ze strony Gminy Miasto Zgierz nie może przekroczyć 70% rzeczywistych 
kosztów; 
f) oceny ofert dokonała komisja konkursowa powołana zarządzeniem Nr 322/VI/2013 
Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 23 grudnia 2013 r.: najpierw w dniu 3 stycznia 2014 r. 
Komisja dokonała otwarcia ofert i przeprowadziła ich weryfikację odrzucając z 13 ofert 1 
ofertę jako niespełniającą kryteriów formalnych; następnie w dniu 13 stycznia 2014 r. 
Komisja dokonała ponownej analizy merytorycznej 12 ofert i przyjęła je, przedstawiając 
propozycję udzielenia 12 dotacji; przy określaniu ich wysokości Komisja brała pod uwagę 
przede wszystkim: 
- całkowitą kwotę dotacji zapisaną w budżecie miasta Zgierza - 400.000 zł, tj. identyczną 
jak w dwóch poprzednich latach, 
- wykorzystanie przez poszczególne kluby sportowe dotacji udzielonej w roku 2013, 
- ilość zajęć i liczbę ćwiczących grup, 
- poziom rozgrywek i osiągnięte rezultaty; 
g) po zapoznaniu się z protokołem z posiedzenia Komisji Prezydent Miasta Zgierza w dniu 
21 stycznia 2014 r. podpisała ogłoszenie o wyniku konkursu ofert, w którym potwierdziła 
wybór dokonany przez Komisję. 

3. Obecnie na ukończeniu jest procedura podpisywania umów o udzielenie dotacji. Większość 
klubów sportowych musiała dokonać korekty ofert dostosowując je do przyznanej kwoty 
dotacji i wymogów procentowych zawartych w ogłoszeniu konkursowym. Zgodnie z 
ogłoszeniem o konkursie każdy z oferentów mógł po uznaniu, że przyznana kwota dotacji 
jest niewystarczająca dla prawidłowej realizacji zadania, odstąpić od zawarcia umowy. W 
niemal dziesięcioletniej praktyce taka sytuacja jeszcze się nie zdarzyła. 
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