
Zaiaxznik nr 1 do Decyzji
Dyrektora Wydziatu Edukacji
w Departamencie Pracy, Edukacji
i Kultury (Jrzqdu Miasta todzi
z dnia 10 stycznia 2020 roku

REGULAMIN

PRZYZNAWANIA SRODKOW FINANSOWYCH W RAMACH ZADANIA PROMOCJA OSWIATY

§ 1. Budzet zadania Promocja Oswiaty przeznaczony jest wyia_cznie dla szkot oraz placowek

oswiatowo - wychowawczych, dla ktorych organem prowadzgcym jest Miasto todz, zwanych dalej

,,placowkami".

§ 2. W ramach zadania Promocja Oswiaty srodki finansowe przeznaczane 53 na:

1) promowanie osia_gni^c uczniow uzdolnionych ucz^szczajqcych do placowek w ramach

todzkiego programu wspierania uczniow szczegolnie uzdolnionych MialOO Zdolnych.

Przyznanie srodkow na realizacjt; tej cz^sci zadania normuje Regulamin przyznawania

srodkow finansowych w ramach zadania Promocja Oswiaty jako realizacja todzkiego

programu wspierania uczniow szczegolnie uzdolnionych MialOO Zdolnych stanowia.cy

Zat^cznik nr 5 do niniejszego Regularninu przyznawania srodkow finansowych w ramach

zadania Promocja Oswiaty;

2) dofinansowanie nast^pujqcych form imprez edukacyjnych organizowanych przez placowki:

a) cykliczne: imprezy, konkursy przedmiotowe, interdyscyplinarne, tematyczne;

b) przeglqdy tworczosci dziecie_cej;

c) konkursy o zasi^gu: ogolnotodzkim, wojewodzkim, ogolnopolskim, mie-dzynarodowym;

d) festiwale, przegla.dy, warsztaty;

e} olimpiady, turnieje, sesje naukowe, seminaria;

f) konferencje, warsztaty i inne dziatania (organizowane we wspotpracy z podmiotami

tworz^cymi rynek pracy) promujaxe szkolnictwo zawodowe;

g} wydawnictwa, broszury, biuletyny edukacyjne zwigzane z oswiata. lodzkq.

§ 3. O wysokosci przyznanych srodkow decyduje Komisja do rozpatrywania wnioskow

o dofinansowanie z budzetu Miasta inicjatyw w ramach zadania Promocja Oswiaty.

§ 4. Komisja przyznajqc srodki finansowe na imprezy edukacyjne wymienione w § 2 ust. 2 rozpatruje

w pierwszej kolejnosci wnioski:

1) dotycz^ce imprez cyklicznych;

2) posiadaj^ce patronat Prezydenta Miasta todzi;

3) odbywaj^ce si^ jedynie w danym roku budzetowym;

4) przeprowadzane we wspotpracy w Wydzialem Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji

i Kultury Urz^du Miasta todzi;

5) zwigzane z rokrocznie przyjmowan$ uchwatg Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie

ustanowienia danego roku kalendarzowego rokiem zwia_zanym z okreslonym jubileuszem lub

osobq.

§ 5. Srodki finansowe w ramach zadania Promocja Oswiaty moga, bye przeznaczone na:

1) nagrody, wyroznienia, dyplomy;

2) wynajem sal, transport;

3) materiaty niezbe.dne do realizacji przedsi^wzi^cia/projektu (z wyszczegolnieniem kosztu

jednostkowego takiego materialu);
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4) materiaty informacyjne i promocyjne (z wyszczegolnieniem kosztu jednostkowego takiego

materialu);

5) inne - w wyjqtkowych, uzasadnionych przypadkach.

§ 6. Dyrektor placowki rnoze:

1) otrzymac dofinansowanie tylko na jedna. inicjatywe. w ramach zadania Promocja Oswioty

w danym roku budzetowym;

2} ztozyc tylko jeden wniosek na jedno posiedzenie Komisji.

§ 7. Wysokosc wnioskowanego dofinansowania z budzetu Miasta:

1) nie moze przekraczac 50% kosztow ogolnych przedsie.wzie.cia;

2) ograniczenie, o ktorym mowa w pkt 1) nie ma zastosowania w przypadku, gdy projekt

realizowany jest przez placowke. na zlecenie organu prowadza.cego.

§ 8. Dyrektor placowki sktada w kancelarii Urze_du Miasta todzi przy ul. Krzemienieckiej 2b:

1} zata,cznik nr 1 - druk wniosku o przyznanie dofinansowania;

2) zata,cznik nr 2 - druk preliminarza budzetu.

§ 9. Kompletne wnioski nalezy sktadac:

1} 1-15 marca - dla wydarzeh edukacyjnych organizowanych w okresie od stycznia do czerwca;

2) 15 - 30 wrzesnia - dla wydarzeh edukacyjnych organizowanych w okresie od wrzesnia

do grudnia.

§ 10. Wnioski ztozone w innych terminach niz wskazane nie be,dq rozpatrywane.

§ 11. Posiedzenie Komisji zwoluje jej Przewodniczaxy lub jego zaste_pca w czasie nie dtuzszym

niz 14 dni od ostatniego dnia terminow okreslonych w § 9.

§ 12. Decyzje o przyznaniu dofinansowania zapadajq zwykta. wi^kszoscia, gtosow, a w przypadku

rownej ich liczby decyduje gtos Przewodnicza,cego.

§ 13. Posiedzenia Komisji sq wazne, gdy uczestniczy w nich co najmniej 50 % jej sktadu.

§ 14. Z posiedzeri Komisji sporza.dzany jest protokot.

§ 15. Wyniki posiedzeri Komisji zatwierdza Dyrektor Wydziatu Edukacji w Departamencie Pracy,

Edukacji i Kultury Urze_du Miasta todzi.

§ 16. Wyniki posiedzeri Komisji sa, jawne i zamieszczane na stronie internetowej Urzedu Miasta todzi

w zaktadce Dla mieszkaricow/Nauka i Edukacja/Dla Nauczycieli/Wnioski do pobrania.

§ 17. W przypadku, w ktorym ztozony wniosek nie otrzymat dofinansowania lub zostat odrzucony

ze wzgle.dow formalnych, Dyrektor placowki rnoze_w innym regulaminowym terminie ztozyc

wniosek dotyczgcy innego_wydarzenia, ktory zostanie rozpatrzony na kolejnym posiedzeniu

Komisji.

§ 18. Wydziat Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury Urze_du Miasta todzi przekaze droga,

e-mailowq pliki graficzne zawieraja.ce logo todzi w celu stosownego wykorzystania.

§ 19. Przed realizacjq przedsie.wzi^cia Dyrektor placowki zobowiqzany jest do przekazania na adres:

logo@uml.lodz.pl projektow materiatow informacyjnych oraz promuja.cych, w ktorych bqdzie

wykorzystane logo todzi, w celu oceny zgodnosci uzycia logo w oparciu o Ksie_g? Znaku.

§ 20. Dyrektor placowki, ktora otrzymala dofinansowanie zobowiazany jest do zamieszczenia

na stronie internetowej informacji o wydarzeniu wraz z logo todzi oraz informacja,:

Dofinansowano ze srodkow Miasta todzi w ramQch zadania Promocja Oswiaty.

§ 21. Dyrektor placowki po otrzymaniu informacji o wysokosci przyznanych srodkow zobowia,zany

jest do ztozenia u wskazanego pracownika Wydziatu Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i

Kultury planu finansowego zadania. Sktadaj^c plan finansowy Dyrektor placowki powinien miec

na wzgl^dzie fakt, iz przyznane z budzetu Miasta srodki finansowe zostanq wprowadzone

do budzetu placowki w okresie do 6 tygodni od dnia jego ztozenia.
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§ 22. Z przyznanego dofinansowania Dyrektor placowki zobowiqzany jest rozliczyc sie_ z Wydziatem

Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury Urzqdu Miasta todzr w ciqgu 30 dni od dnia

zakoriczenia projektu lub otrzymania dofinansowania. Rozl iczenie powinno zawierac:

1) Zat^cznik nr 3 do Regulaminu - druk rozliczenia finansowego;

2) Zata_cznik nr 4 do Regulaminu - druk sprawozdania;

3) kserokopie faktur, potwierdzaj^ce wykorzystanie srodkow;

4) wydruk zrzutu ekranu strony internetowej placowki zawieraj^cej logo todzi oraz informacje.

0 wydarzeniu.

§ 23. W przypadku koniecznosci wykorzystania przyznanych srodkow na pokrycie kosztow innych,

niz wskazane przez Komisje., Dyrektor placowki zobowia_zany jest do niezwtocznego pisemnego

poinformowania o tym fakcie Dyrektora Wydziatu Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji

1 Kultury Urze_du Miasta todzi wraz z uzasadnieniem.

§ 24. Dyrektor placowki, ktory nie wykorzystat przyznanych przez Komisje. srodkow finansowych

zobowia.zany jest do ztozenia wniosku o zmiane. planu wydatkow w kancelarii Urze.du Miasta

todzi przy ul. Krzemienieckiej 2b oraz zwrotu srodkow. Zwrocone, niewykorzystane srodki

finansowe zostanq ponownie wt^czone do planu zadania Promocja oswiaty.

§ 25. Niewywi^zanie sie. z zobowi^zari, o ktorych mowa w § 20, § 21, § 22, § 23, § 24 skutkuje

brakiem mozliwosci ubiegania sie. przez placowke. o przyznanie srodkow finansowych w ramach

zadania Promocja oswiaty o ktorych mowa w § 2, w kolejnym roku budzetowyrn. W przypadku

ztozenia takiego wniosku, nie be.dzie on rozpatrywany.

§ 26. Z uwagi na ograniczone srodki finansowe Wydziatu Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji

i Kultury Urz^du Miasta todzi - poz^dane sa_ dodatkowe zrodta finansowania.

§ 27. Niespetnienie wymogow formalnych spowoduje odstqpienie Komisji od rozpatrzenia wniosku.
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