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z dnia 16 Iipca 2018 r. / / 

PROTOKOL Z POSIEDZENIA KOMISJI KONK~SO E_/ 

dziaiajf\cej na podstawie Zarzf\dzenia Nr 8576IVUI18 Prezyden a Mi '[PAijft . z dn~ 
7 czerwca 20 18 r. w sprawie ogioszenia otwattego konkursu 0~'iIt' 2wo~iJ~a 
Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartYill konkursie of~~ for i arcia 
real izacj i zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie ku1ty4--~UZYCZ j ~ zakresie . d. 
wspierania szkolenia spOltowego oraz organizacji zajcec sp0tplwych z dziWiu os~b-'7I.1~-
z niepelnosprawnoscif\: I {1 t1f -1/ ' 
1. "Wspieranie szkolenia sportowego" - Dziaianie 1: Szkolenie sport we w klubach 

sportowych oraz Dzialanie II: Szkolenie dzieci i illiodziezy w ramach kadry 
wojew6dzkiej illiodzika, dla wszystkich dyscyplin If\cznie oraz szkolenie dzieci 
i mlodziezy poprzez organizacjce udzialu zawodnik6w 16dzkich k1ub6w sportowych 
w finalach Mistrzostw Polski, dla wszystkich dyscyplin sportowych li\.cznie, 
z wyli\.czeniem kategorii seniora, realizacja w terminie lipiec - grudzieil2018 r. 

2. "Organizacja zajcec sportowych z udzialem os6b z niepelnosprawnoscif\" realizacja 
w terminie lipiec - grudziell 20 18 r. 

Obradol11 Komisj i przewodniczyla Patli Anna Swierkocka - p.o. Zastcepcy Dyrektora 
Wydziatll Sportu w Departamencie Spraw Spolecznych Urzcedu Miasta Lodzi. 

W posiedzeniu uczestniczyli czlonkowie Komisji: 

• Monika Stefatliak - p.o. kierownika Oddzialu Kultury Fizycznej w Wydziale Sportu, 

• Krystian Wolnicki - gl6wuy specjalista w Oddziale Kultury Fizycznej w Wydziale 

Sportu, 

• Lukasz Jankowski - inspektor w Oddziale Kultury Fizycznej w Wydziale Sportu, 

• Monika Dyla - przedstawiciel organizacji pozarzi\.dowej - Polskie Stowarzyszenie 

na Rzecz Os6b z Uposledzeniem Umyslowym - Kolo w Lodzi, 

• Jaroslaw Skura - przedstawiciel organizacj i pozarzf\dowej - Klub Sympatyk6w Piiki 

Siatkowej. 

Pan Mat'ek Kondraciuk Dyrektor Wydzialu SPOltu w Departamencie Spraw Spolecznych 
Urz~du Miasta Lodzi - nieobecny na posiedzeniu Komisji Konkursowej. 

Na wst«pie czlonkowie Komisji ztozyli oswiadczenia 0 niepozostawaniu w jakimkolwiek 
stoslinKlI prawnym ani faktycznym z podmiotami biorf\cYll1i udzial w procedllrze 
konkursowej. 

KOl11isja zapoznaia si~ i przyjce1a protok61 oceny fonnalnej ofert zgloszonych do konkursu 
na rea li zacj ~ ww. zadat\, kt6ry zostal sporzi\.dzony przez lIpowaznionych pracownik6w 
Wydzialu Sportu UML. 

Ze wzgl«dll na charakter zadania konkllrsowego "wspieranie szkolenia sportowego" 
Przewodniczi\.cy KOl11isji Konkursowej zaproponowal aby zastosowac bezpunktowy tryb 
oceny merytorycznej of eli zlozonych na ww. zadanie. W zwii\.zku z powyzszym 
rekomendowano do dofinansowania wszystkie oferty, kt6re zostaly ocenione pozytywnie pod 
wzgh,del11 formalnym oraz spelnily kryteria oceny. Wielkosc proponowanej dotacji 



llzalezniono od wynik6w sportowych osi'U5anych przez danego oferenta oraz 
od srodk6w finansowych przeznaczonych na dotacj~ w zadaniu. Komisja Konkursowa 
postanowila rekomendowac "za przyznaniem" lub "przeciw przyznaniu" dotacji dl a kazdej 
z ofert zwykll\. wi«kszoscil\. glos6w w glosowaniu jawnym. Propozycja Przewodniczl\.cego 
dotyczl\.ca zastosowania trybu bezpunktowego zostala zaakceptowana przez wszystkich 
czlonk6w Komisji. 

• Do konkursu ofert na zadanie "wspieranie szkolenia spo110wego" - Dzialanie [ oraz 
Dzialanie II przyst!\'pi1o 49 klub6w i organizacji sportowych, skladajl\.c 49 ofert. 

Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego "Nowa" (ID oferty: 323880) nie speinila 
wymog6w formalnych konkursu ofert: 
- oferta zlozona w spos6b niezgodny z wymaganiami szczeg610wymi dotyczl\.cymi real izacj i 

zadania zawartymi w cz~sci IX ogloszenia 0 konkursie (oferent zaplanowal rozpocz~cie 
trening6w od 01.09.18 1'., brak infonnacji 0 planowanych zaj«ciach zgloszonej grupy 
szkoleniowej w okresie lipiec - sierpien 20 18 r .. W zwil\.zku z powyzszym zlozona oferta 
nie spelnia wymogu realizacji zadania w spos6b ci'U51y od 1 lipca do 15 grudnia 2018 1'. 

z uwzgl«dnieniem mozliwosci zaplanowania tylko jednego miesil\.ca okresu wakacyjnego na 
okres roztrenowania). 

Oferta odrzucona na etapie oceny formalnej. 

Pozostafe ofe11Y spelnily wymagania formalne konkursu ofert zostaly poddane oceme 
merytorycznej na posiedzeniu Komisj i Konkursowej. 

Nast~p nie Komisja ocenila merytorycznie oferty. Oceniano zgodnosc ofe11 z wymaganiami 
szczeg610wymi do konkursu, a takZe z nast«pujl\.cymi kryteriami: 

• mozliwosc real izacji za.dania publicznego przez oferenta; 
• przedstawiona kalkulacja koszt6w rea li zacji zadania publicznego, w tym 

w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego; 
• proponowana jakosc wyko nania zadania i kwalifikacje os6b przy udziale kt6rych 

oferent b«dzie realizowac zadanie publiczne; 
• wysokosc planowanego przez oferenta udzialu srodk6w finansowych wlasnych 

lub srodk6w pochodzl\.cych z innych ;1:r6del na realizacj« zadania publicznego; 
• planowany przez oferenta wklad rzeczowy, osobowy, w tym swiadczenia 

wolontariuszy i praca spoleczna czlonk6w; 
• ocena realizacj i zadan publicznych w przypadku organizacj i, kt6re w latach 

poprzednich realizowaJy zJecone zadania pllbliczne, w tym rzetelnosci i tenninowosci 
oraz sposobu rozliczenia srodk6w otrzymanych na realizacj« zadaJl; 

• ocena specyfiki dyscypliny lub przedsi~wzi«cia, atrakcyjnosc programu zawartego 
Vol ofercie i jego znaczenie dla 16dzkiego sp011u. 

Po aJlal izie ofert Komisja zdecydowala 0 przyznaniu srodk6w. 

Podstawowym kryterium podzialu dotacji byla anal iza uzyskanych przez dany klub punkt6w 
we wsp61zawodnictwie sportowym dzieci i mlodziezy w 2017 roku, w por6wl1aniu do 2016 
i 2015, (anali zowany byl post«p lub regres w stosunku do lat poprzednich). 
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Wyniki we wspo/zawodnictwie sportowym dzieci i mlodzieZy w 2017 roku 

AKS WSS iSMS im. Kazimierza G6rskiego 18,00 

AZS Organizacja Srodowiskowa w Lodzi 548,25 

Centrum Taekwon-Do L6di 82,47 

Chojellski Klub Sportowy 37,47 

Karate Klub "HARASUTO" 90,50 
Karate KIllb "Kumade" L6di 23 ,00 
Kl ub Karate 44 49,50 
Klub Karate "Champion-Team" 45,50 
Killb Sportowy BBRC 30,00 
Klub Sportowy "Budowlani" 162,04 

Klub SPOItOWY "DRAGON" L6di 60,00 
Klub Sportowy "Gwardia" L6dz 31 ,50 

Klub SPOItOWY "OLIMP" 48,50 

Klub SpOltOwy "SPOLEM" 330,83 
Klub Sportowy "WIFAMA" 84,50 
Klub Sztuk Walki "ALIEN-KICK" 38,00 
Klub Taekwon-do Tradycyjnego 88,00 
L6dzki Klub Hokejowy 14,00 
L6dzkim Klubem Karate "Shotokan" 53,00 

L6dzki Klub Pilkarski "KOLEJARZ" 4,73 

LKS Koszyk6wka M\!ska 51,99 

LKS L6dz 37,00 
LKS Siatk6wka Ze6ska 34,00 

L6dzkie Sportowe Towarzystwo Waterpolowe 42,79 

L6dzkie Towarzystwo Lyzwiarstwa Figurowego 57,50 
Miejski Klub Lyzwiarski 87,00 

MKS "METALOWIEC" 29,84 

Miejski Klub Tellisowy 52,50 

Mi\!dzyszkolny Klub Sportowy "JEDYNKA" 58,50 
Mi\!dzyszkolny Klub Sportowy "TR6JKA - LODZ" 1 02, 13 

Mi\!dzyszkolny Uczniowski Klllb Sportowy "ABiS - SP 64" 32, 17 

Mi\!dzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "WIDZEW" 207,74 
Pol ska Organizacja SpOitowa 68,00 
Rudzki Klub Sportowy 230,00 

Uczniowski Klub SPOltOWY "55" 67,82 
Uczniowski Klub Sportowy "ANI LANA" 181 ,84 

Uczniowski Klub Sportowy "A TLETA" 32,00 

Uczniowski Klub Sportowy "MASTER" 99,00 

Uczniowski Klub Sportowy "NEPTUN" 51,17 

Uczniowski Klub Sportowy "NOW A" 20,00 
Uczniowski Klub Sportowy "ORIENTUS" 1 0 1 ,33 

Uczniowski Kl ub Sportowy SP 7 L6M 30,33 

Uczniowski Klub Sportowy "UKS 41" 22,00 

Uczniowski Klub Sportowy "UKS-190" 101 ,75 
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UKSSMS 461 ,54 
Uczniowski Klub Sportowy "Wl6kiennik L6dz" 61 ,00 
WidzewL6dz 28,00 

Komisja Konkursowa zdecydowala ze: 

AKS WSS iSMS im. Kazimierza G6rskiego: w przyznanej kwocie dotacji nalezy 
uwzgl"dnic 18.000 zl - I liga koszyk6wki. 
Chojeli ski Klub Sportowy: w przyznanej kwocie dotacji nalezy uwzgl"dnic 33 .000 zl -

I Ji ga pilki r\!cznej. 
Klub Sportowy "Budowlani" : w przyznanej kwocie dotacji nalezy uwzgl«dnic 1 0.000 zl -

Ji ga zapasn icza. 
L6dzkie Spoliowe Towarzystwo Waterpolowe: w przyznanej kwocie dotacji nalezy 
uwzgl"dnic 3 7 .000 zl - ekstraklasa pilki wodnej. 
Mi«dzyszkolny Klub SpOIiowy "JEDYNKA" - w przyznanej kwocie dotacji nalezy 
uwzgl"dnic 2.000 zl - I liga tenisa stolowego. 
Uczniowski Klub Spoli6wy "ANILANA": w przyznanej kwocie dotacji nalezy 
uwzgl"dnic 33.000 zl- I Iiga pilki r«cznej. 

POlladto Komisja Konkursowa zdecydowala r6wniez, ze mozliwosc zawarcia umowy 
dotacyjnej z Rudzkim Kluberil SpOIiowym uzaleznione b"dzie od uregulowania przez klub 
spraw dotycz'l.cych podatkll od nierllChoJ11osci. 

Ze wzgl"dll na zl11l11ejszenie kwot przyznanych w stosunku do wnioskowanych, 
Komi sja zaproponowala, aby beneficjenci konkursu zlozyli aktualizacj" kosztorys6w 
i hannonogram6w realizacj i dofinansowanych zadmi. 

• Do konkursu of eli na zadanie "organizacja zaj"c sportowych z udzialem os6b 
z niepdnosprawnosci&,' przyst'lPily 4 orgallizacje pozarz'l.dowe. 

W wyniku analizy formalnej llsta lono, ze wszystkie oferty spdnily wymagania formalne 
konkursll ofer!. 

Nast"pnie oceniano zgodnosc ofert z wymaganiami szczeg6lowymi do konkursu, a takze 
z nast"pllj'l.cymi kryterianli: 

1) mozliwosc realizacji zadania publicznego przez oferenta - [od 0 do 6] pkt; 
2) przedstawiona kalkulacja koszt6w reali zacji zadania pllblicznego, w tym 

w odniesieniu do jego zakresll rzeczowego - [od 0 do 8] pkt; 
3) proponowana jakosc wykonania zadania i kwalifikacje os6b przy udziale kt6rych 

oferent b"dzie realizowac zadallie pllbliczne - [od 0 do 14] pkt; 
4) wysokosc planowanego przez oferenta udzialll srodk6w finansowych wlasnych 

lub srodk6w pochodz'l.cych z innych zr6del na realizacj" zadania publicznego 
- [od 0 do 5] pkt; 

5) planowany przez oferenta wklad rzeczowy, osobowy, w tym swiadczellia 
wolontm·iuszy i praca spoleczna czlonk6w - [od 0 do 5] pkt; 
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6) ocena realizacji zadall publicznych w przypadku organizacj i, kt6re w latach 
poprzednich realizowaly zlecone zadania pllbliczne, w tym rzetelnosci i terminowosci 
oraz sposobu rozliczenia srodk6w otrzymanych na realizacj« zadall - [od -2 do 2] pkt; 

7) ocena specyfiki dyscypliny lub przedsi«wzi«cia, atrakcyjnosc programu zawartego 
w ofercie i jego znaczenie dla J6dzkiego sportu - [od 0 do 6] pkt. 

Zgodnie z wyzej wymienionymi skalami punktowymi maksymalnie oferta l11og1a uzyskac 
46 punkt6w, 55% punktacji uprawniaj1\.cej do dofinansowania stanowilo 25 punkt6w. 

Po ocenie merytorycznej ofert, kt6ra polegala na ich om6wieniu i wsp6 lnYl11 ustalenill 
punktacji , KOl11isja zdecydowala 0 przyznanill srodk6w na realizacj,< ww. zadania. 

Z llwagi na zapewnienie szerokiej i r6znorodnej oferty zaj«c dla os6b z niepefnosprawnosci1!, 
KOl11i sja zdecydowala, aby wszyscy oferenci, kt6rzy spelnili wymagania formalne 
i l1lerytoryczne dostal i dofinansowanie i 11l0gli realizowac zaplanowane zadanie. Ze wzgl«du 
na zmniejszenie kwot przyznanych, w stosunku do wnioskowanych, KOl1lisja zaproponowala, 
aby beneficjenci konkursu zlozyli aktualizacj« kosztorys6w i harl1lonogram6w real izacji 
dofinansowanycb zadan. 

Na tym posiedzenie Komisji zak06czono. 

Podpisy.czlonk6w Komisji: J 'A f? Ad 

An S . k k d' K'" ~~O(Y.~ - na wier oc a, przewo Illcz1\.CY OI11 ISJ I. ... .. . ....................... . ...... . ............ ••••• . .. . .......•• . .... . . . .. 

- Monika Stefaniak, czlonek KOmiSji ....... ... .. . f??:. i;f:.A~~ ................... .............. .. .. . 
- Krystian Wolnicki, czlonek KOmiSji ........ ........ .......... JA.k\!\t~ .................................. .......... . 

L k J k . k' 1 k K' ... ;:- { at, . tJ , 
- II asz an ows I , cz one OI11 ISJ I ... ... .. .. ... .... . .... ~~ ...... .. ~ .. .. ................................. .. 

- Monika Dyla, czlonek KOl11 isji .......... '-. -4-!.\V.V1I •.. :::r.: .................. ............................................... . 

- .laroslaw Skura, czlonek Kon1isj i ... ...... \ .. 

Zal1\.czn iki do protokolu: 

• upowazllienie pracownik6w Wydzialu Sportu do otwarcia i analizy formalnej ofert 
konkursowych; 

• li sta obecnosci na posiedzeniu KOl11isj i Konkursowej w dniu 16lipca 2018 r. ; 
• oswiadczenia czlonk6w Komisj i; 
• protok61 oceny formalnej ofel1 zgloszonych do konkursu ofert na realizacj« ww. zadan; 
• karty oceny merytorycznej ofel1 zlozonych na zadanie: "wpieranie szkolenia sportowego"; 
• karty oceny merytorycznej ofert zlozonych na zadanie: "organizacja zaj«c sportowych 

z udzialem os6b z niepefnosprawnosciq"; 
• zestawienie zbiorcze - "wspieranie szkolenia sportowego"; 
• zestawienie zbiorcze "organizacja zaj«c sportowych z udziafel11 os6b 

z niepelnosprawnosciq" . 
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