PROTOKOL Z POSIEDZENIA KOMISJI KONKURSOWEJ
z dnia t 9 lipca 2017 r.
dzialajacej na podstawie Zarzadzenia Nr 6 164/VII/17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia
2 czerwca 20 17 r. w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert i powolania Komisj i
Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w formie wsparcia realizacji
zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie wspierania
szkolenia sportowego, organizacji zajec sportowyc h z udzialem osob z niepelnosprawnoscia
oraz upowszechniania sportu wsrod dzieci i mlodziezy szkolnej, w zakresie:
I. .Wspieranie szkolenia sportowego" - Dzialanie I: Szkolenie sportowe w klubach
sportowych oraz Dzialanie Il: Szkolenie dzieci i mlodziezy w ramach kadry
wojew6dzkiej mlodzika, dla wszystkich dyscyplin lacznie oraz szkolenie dzieci
i rnlodziezy poprzez organizacje udzialu zawodnikow lodzkich klubow sportowych
w fi nalach Mistrzostw Polski, dla wszystkich dyscyplin sportowych lacznie,
z wylaczeniern kategorii seniora, realizacja w terminie lipiec - grudzien 2017 r.
2. .Llpowszeclmianie sportu wsrod dzieci i mlodziezy szkolnej" - realizacja w terminie
lipiec - grudzien Zul ? r.
3. "Organizacja zajec sportowych z udzialern osob z niepelnosprawnoscia" realizacja
w terminie lipiec - grudzien 20 17 r.
Zgodnie z w/w Zarzadzeniern obradom Komisji przewodniczyl: Marek Kondraciuk Dyrektor Wydzialu Sportu w Departamencie Spraw Spolecznych Urzedu Miasta Lodzi,
W posiedzeniu uczestniczyli czlonkowie Komisji:
• Anna Swierkocka - p.o. Zastepcy Dyrektora Wydzialu Sportu,
• Anna Kowalska - glowny specjalista w Oddziale Kultury Fizycznej w Wydziale Sportu,
• Lukasz Jankowski - inspektor w Oddziale Kultury Fizycznej w Wydziale Sportu,
• Grazyna Busse - przedstawiciel organizacj i pozarzadowej - Stowarzyszenie Edukacyj ne
Centrum Integracji Miedzypokoleniowej HIPOKAMP,
• Monika Dyla -

przedstawiciel organizacj i pozarzadowej - Polskie Stowarzyszenie

na Rzecz Os6b z Uposledzeniern Umyslowym - Kolo w Lodzi.
Na podstawie nazw oferentow wpisanych na kopertach, czlonkowie Komisji zlozyli
oswiadczenia 0 niepozostawaniu w jakimkolwiek stosunku prawnym ani faktycznym
z podmiotami przystepujacyrni do otwartego konkursu ofert.
Komisja zapoznala sie i przyjela protokol oceny formalnej ofert zgloszonych do konkursu
na realizacje ww. zadan, ktory zostal sporzadzony przez upowaznionych pracownik6w
Wydzialu Sportu UML.
Ze wzgledu na charakter zadan ia konkursowego "ws pieranie szkolenia sportowego"
Przewodniczacy Komisji Konkursowej zaproponowal aby zastosowac bezpunktowy tryb
oceny merytorycznej ofert zlozonych na ww. zadanie. W zwiazku z powyzszyrn
rekomendowane do dofinansowania beda wszystkie oferty, ktore zostaly ocenione
pozytywnie pod wzgledem formalnym oraz spelnily kryteria oceny. Wielkosc proponowanej
dotacji uzalezniona bedzie od wynik6w sportowych osiaganych przez danego oferenta oraz
ad srodkow finansowych przeznaczonych na dotacje w zadaniu. Komisja Konkursowa bedzie
rekornendowala .za przyznaniem" lub "przeciw przyznaniu" dotacji dla kazdej z ofert zwykla

wiekszoscia glos6w w glosowaniu jawnym . Propozycja Przewodniczacego dotyczaca
zastosowania trybu bezpunktowego zostala zaakceptowana przez wszystkich czlonk6w
Komi sji.
•

Do konkursu ofert na zadanie "wspieranie szkolenia sportowego" - Dzialanie I oraz
Dzialanie II przystapilo 51 klub6w i organizacji sportowych, skladajac 51 ofert.

W wyniku analizy formalnej ustalono, ze wszystkie oferty spelnily wymagania formalne
konkursu ofert.
Na wstepie Komisja Konkursowa na podstawie deklarowanego miejsca realizacji zadania,
zakwalifikowala zlozone oferty do pcddzialania A: Szkolenie sportowe w klubach
sportowych prowadzacych zajecia treningowe na obszarze objetyrn rewitalizacja, kt6ry zostal
wyznaczony uchwala Nr XXV/589/16 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 10 lutego 2016 r.
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewita1izacji miasta Lodzi
(Oz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 11 97) lub poddzialania B: Szkolenie sportowe w klubach
sportowycb prowadzacych zajecia treningowe na obszarze nieobjetyrn rewitalizacja,
Nastepnie Komisja ocenila merytorycznie oferty. Oceniano zgodnosc ofert z wymaganiami
szczcgolowymi do konkursu, a takze z nastepujacymi kryteriami:
• mozliwosc realizacji zadania publicznego przez oferenta;
• proponowana jakosc wykonania zadania i kwalifi kacje os6b przy udziale kt6rych
oferent bedzie realizowac zadanie publiczne;
• przedstawiona kalkulacja koszt6w realizacji zadania publicznego, w tym
w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego;
• wysokosc planowanego przez oferenta udzialu srodkow finansowycb wlasnych
lub srcdkow pochodzacych z innych zrodel na realizacjc zadania publicznego;
• planowany przez oferenta wklad rzeczowy, osobowy, w tym swiadczenia
wolontariuszy i praca spoleczna czlonk6w;
• ocena realizacji zadan publicznycb w przypadku organizacji, kt6re w latacb
poprzednich realizowaly zlecone zadania publiczne, w tym rzetelnosci i terminowosci
oraz sposobu rozliczenia srodkow otrzymanych na realizacje zadan;
• ocena specyfi ki dyscypliny lub przedsiewziecia, atrakcyjnosc programu zawartego
w oferci e i jego znaczenie dla 16dzkiego sportu.
Po analizie ofert Komisja zdecydowala 0 przyznaniu srodkow.
Podstawowym kryterium podzialu dotacji byla analiza uzyskanych przez dany klub punkt6w
we wspolzawodnictwie sportowym dzieci i mlodziezy w 2016 roku, w por6wnaniu do 2015
i 2014. (analizowany byl postep lub regres w stosunku do lat poprzednich).
Wyniki we wspolzawodnictw le sportowy m dzieci i mlodziezy w 2016 roku
I.p

kluby 2016

Punkty

1

UKS SMSt6dz

501,33

2

KS Spotem t6dz

398,99

3
4

AZS t 6dz

390,00

MUKS Widzew t6dz

268,01

5

RKS t6dz

206,50

6
7
8

KS Budowlani t6dz

179,00

UKS 190 t 6dz
KS Wifama t6dz

121,75
105,82

2

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

MKS Tr6ika l6dz

99,50

UKS Orientu s l6dz

95,00

MKl l6dz

81,00

KSzerm Dragon l6dz

76,50

MKS Jedynka l6dz

75,00

MKT l6dz

74,50

UKS 55l6dz

74,25

ItTlF l6dz

73,00

KTT l6dz

63,00

Centrum TKD l6dz
UKS SP 7l6dz
KS Gwardia l6dz

60,00
58,00
58,00

UKS Master Lodz

57,50

ChKS l6dz

57,00

IL-KS l6dz
KS 120"l6dz

50,00
47,50

UKS Anilana l6dz
Itc Sport6w Walki Lodz

46,13
46,00

UKS 41l6dz

44,60

Klub Karate Harasuto l6dz

44,00

UKS Neptun l6dz

40,61

MKS Metalowiec l6dz
Klub Karate "44" l6dz

38,83
38,50

UKS Atleta l6dz
MUKS ABiS SP 64 l6dz

37,00
33,08

UKS Wt6kiennik l6dz

30,00

Budowlani l6dz

30,00

KS BBRCl6dz

26,58

IL-KS Koszvk6wka Meska l6dz

26,58

KSW Alien l6dz

26,00

KS Olimp l6dz

25,00

UKS Nowa l6dz

24,00

KK Champion-Team l6dz

22,00

KB Frame l6dz

21,00

Polska Org. Sportowa l6dz
ItSTW l6dz
KK Tramwaiarz l6dz

20,00
19,6-1
19,50

UKS SP 149l6dz

18,00

SKS 137 Delfin l6dz
ST Winners l6dz

17,50
17,00

/L-KS l6di: Siatk6wka Zeriska

15,00

UKS Boks-Tur l6di:

15,00

ItKH l6di:

10,00

IAkademia Judo l6dz

9,00

1t6dzki Klub Karate Shotokan

9,00

MUKS Kokoro l6dz

8,00

55
56
57
58
59
60

MKS Palac Mlodziezy l6di:

7,00

Drago Sfera t.6di:

6,00

AKS SMS l6di:

6,00

lKS Szach-Centrum l6di:

5,00

Osrodek JSW Bugei l6di:

5,00

SKJ Golden Dream t.6di:

4,00

61 UKS SMS lKS l6di:
62 SL Salos-Wodna l6di:
63 AT Atak Kobierski l6di:
64 UKS 46l6di:

3,44
3,00
3,00
3,00

65 UKt. SP 46 l6di:
66 KK Shotokan Kachi l6di:
67 SKS Start l6di:

3,00

68 KK Kumade t.6di:

2,00

69 UKS Arash! l6di:
70 lKS Boks l6di:
71 KS Energetvk l6di:

2,00

72

KS Elta l6di:

73 nst.l6dzkie
74 ~6dzka Akademia Karate Trad.
75 KSR Wolant l6di:

3,00
2,14

2,00
2,00
1,50
1,50
1,00
0,50

4114,78

Po analizie dokumentow zalaczonych przez LKS Siatk6wka Zenska (10 oferty: 2907 16)
Komisja uznala, ze nalezy dodac ww . klubowi 2 punkty w Systemie Sportu Mlodziezowego,
Blad w naliczeniu punktow zostal potwierdzony przez Zespol Sportu Mlodziezowego, ktory
prowadzi punktacje klubow oraz przez L6dzki Zwiazek Pilki Siatkowej . Zgodnie
z zalaczonyrn i wyjasnieniarni, punkty zdobyte przez zawodniczke LKS Siatk6wka Zenska.
ktora zostal wypozyczona do MUKS "ABiS - SP 64" powinny zostac podzielone porniedzy
dwa ww. kluby, a nie przypisany tylko do MUKS "ABiS - SP 64" (po 2 punkty dla kazdego
klubu). W zwiazku z powyzszyrn, LKS sz po korekcie uwzglednione rna 17 punktow,
a MUKS "ABiS - SP 64" dwa punkty mniej .
Komisja Konkursowa zdecydowala rowniez ze:
AKS WSS i SMS im. Kazimierza G6rskiego: w przyznanej kwocie dotacji nalezy
uwzglednic 27.000 zl - 1 liga koszyk6wki.
Lodzkie Sportowe Towarzystwo Waterpolowe: w przyznanej kwocie dotacji nalezy
uwzglednic 37.000 zl - Ekstraklasa pilki wodnej.
Micdzyszkolny Klub Sportowy ,JEDYNKA" - w przyz nanej kwocie dotacji nalezy
uwzglednic 2.000 zl - 1liga tenisa stolowego.
Ze wzgledu na zmniejszenie kwot przyznanych w stosunku do wnioskowanych,
Komisja zaproponowala, aby beneficjenci konkursu zlozyli aktualizacje kosztorys6w
i harmonogram6w realizacji dofinansowanych zadan,
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•

Do konkursu ofert na zadanie " upowszechnianie sportu wsrod dzieci i mlodziezy
sz ko lnej" przystapila jedna organizacja pozarzado wa, skladaj ac ofert e, kt6ra spe lnila
wymagania form a lne konkursu ofert.

Nas tepnie Kom isja oce nila merytor ycznie o ferte Mi ejskiego Szko lneg o Zwiaz ku Sportowego.
Oce niano zgodnosc ofe rty z wymaganiami szczegolowyrni do konkursu, a takze
z nastepuj acymi kryter iam i:
1) mozl iwosc rea lizacji zadania pub licznego przez ofere nta - [od 0 do 6] pkt;
2)

proponowana jakosc wyko nan ia zadania i kwali fikacje os6 b przy udziale kt6r ych
o ferent bedzie rea lizowac zadanie publiczne - [od 0 do 14] pkt ;

3)

przed sta wiona

kalkulacja

koszt6w

reali zacji

zadania

publicznego,

w

tym

w odnies ieni u do j ego zakres u rzeczowego - [od 0 do 8] pkt ;
4) wyso kosc plan owanego przez oferenta udzialu srodko w finansowych w las nyc h
lub srodkow pochod zacych z inn ych zrodel na reali zacje zadania publi cznego
- [od 0 do 5] pkt;
5) planowany przez oferenta wk lad rzeczowy, osobowy, w tym swiadczenia
wo lont ari uszy i praca spolecz na czlonk6w - [od 0 do 5] pkt;
6) oce na rea lizacji zadan pub licz nyc h w przypadku organi zacji , kt6re w latach
pop rzed nich rea lizowaly zlecone zadania publi czn e, w tym rzetelnosci i terrninowosci
oraz sposo bu rozliczenia srodkow otrzy manyc h na reali zacje zada n - [od -2 do 2] pkt ;
7) ocena specyfiki dyscypliny lub przedsiewziecia , atrakcyj nos c pro gramu zawartego
w ofercie i j ego znacz enie dla 16d zkiego sportu - [od 0 do 6] pkt.
Zgodnie z wyzej wymi en ionymi skalami pun ktowymi maksym alni e o ferta mogla uzyskac
46 punkt6w. 55% punktacj i up rawni aj acej do do fina nsowania stanowilo 25 punkt6w.
Po ocenie merytorycznej oferty, kto ra polegala na j ej om6wieniu i ws p6 lnym ustaleniu
punktacji . Korni sja postanowi la przyznac dotacj e dla MSZS.
•

Do konk ursu o fert na zadanie "organizacj a zajec sportowych z udzialem os6 b
z nicpeln osprawnoscia" przystapily 4 orga nizacje pozarzadowe.

W wynik u ana lizy formalnej ustalon o, ze wszystkie oferty spe lnily wyrnagarua formalne
konk ursu ofert.
Nastepnie oceni ano zgodnos c ofert z wyrnaga rua rru szc zegolowyrni do konkursu, a takze
z nastepuj acym i kryter iami:
! ) mozli wosc rea lizacj i zadania publi cznego przez oferenta - [od 0 do 6] pkt ;
2) propon owana jakosc wy konania zadania i kwalifikacj e os6b przy udzial e kt6r ych
o ferent bed zie rea lizowac zadanie publi czn e - [od 0 do 14] pkt ;
3) przedstawiona kalkulacja koszt6w reali zacji zada nia publiczn ego, w tym
w odn iesieniu do jego zakresu rzeczowego - [od 0 do 8] pkt;
4) wy sokosc planowanego przez ofe renta udzialu srodkow fin an sowych wlas nych
lub srodkow poc hod zac yc h z inn ych zrodel na reali zacje zadania publi cznego
- [od 0 do 5] pkt ;
5) planowan y przez oferenta wklad rzeczowy, oso bowy, w tym sw iadczenia
wo!ontariuszy i praca spolecz na cz lo nk6w - [od 0 do 5] pkt ;
6) ocena rea!izacji zada n publi cznych w przypadku or gani zacji , kt6re w latach
pop rzednich reali zowaly z lecone zadania publi czn e, w tym rzetelnosci i terrninowosci
ora z sposobu rozlicze nia srodkow otrzyma nych na realizacje zada n - [od -2 do 2] pkt;
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7) oeena specyfiki dyseypliny lub przedsiewziecia, atrakcyj nosc programu zawartego
w ofereie i jego znaeze nie dla 16dzkiego sportu - [od 0 do 6] pkt.
Zgodnie z wyzej wymienionymi skalami punktowymi maksymalnie oferta mogla uzyskac
46 punktow , 55% punktacji uprawni ajacej do dofinan sowania stanowilo 25 punkt6w.
Po oeenie merytorycznej ofert, ktora polegala na ich ornowieniu i wsp61nym ustaleniu
punktacji, Komisja zdeeydowa la 0 przyznaniu srodkow na realizacje ww. zadania.
Z uwagi na zapewnienie szerokiej i roznorodnej oferty zajec dla osob z niepelnosprawno scia,
Komisja zdeeydowala, aby wszysey o ferenci, kt6rzy spelnili wymagania formalne
i meryioryczne dostali dofinansowanie i mogli realizowac zaplanowane zadanie. Ze wzgledu
na zmniejsze nie kwot przyznanych, w stosunku do wnioskowanych, Komi sja zaproponowala,
aby bcneficjcnci konkursu zlozyli aktualizacje kosztorysow i harrnonogramow realizaeji
dof nansowanyeh zadan.

Na tym posiedze nie Komisj i zakonczono.
Podpisy ezlonk6w Komisj i:
- Marek Kondraciuk, przewodniczacy Komisji
- Anna Swierkocka, czlonek Komisji
- Anna Kowalska, czlonek Kornisji

-

LlIk~SZ Jankowski,

czlonek Kornisj i

.
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- Grazyna Busse, czlonek Komisji.
- Monika Dyla, czlonek Komisj i

.
.
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.
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Zalaczniki do protokolu :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

upowaznien ie pracownik6w Wydzialu Sportu do otwarcia i anali zy formalnej ofert
konkursowyc h;
lista obecnosci na posiedzeniu Komisji Konkursowej w dniu 19 lipca 20 17 r.;
osw iadczenia czlonk6w Komisji;
protokol z otwareia kopert z ofertami;
protok61 oeeny formalnej ofert zgloszonyeh do konkursu ofert na realizacje ww. zadan;
karty oceny merytorycznej ofert zlozonych na zadanie: "wpieranie szkolenia sportowego";
karty oeeny merytorycznej ofert zlozonych na zadanie: "upowszechnianie sportu wsrod
dzieci i rnlodziezy szkolnej";
karty oceny merytorycznej ofert zlozonych na zadanie: "organizacj a zajec sportowyc h
z udzialem osob z niepelnosprawnoscia";
zestawienie zbiorcze - "ws pieranie szkolenia sportowego";
zestawienie zbiorcze - .aipcwszechnianie sportu wsrcd dzieci i mlod ziezy szkolnej";
zestawienie zbiorcze
"o rganizacja zajec sportowych z udzialem os6b
z niepelnosprawnoscia".
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