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PROTOKOL Z POSIEDZENIA KOMI~JIKONK~...u'1~_ 

Zdnia~ 

dzialaj~cej na podstawie Zarz~dzenia Nr 1355/VIII119 Prezyle°~nlQP."" z dnia 
7 czerwca 2019 r. w sprawie ogloszenia otwartego konk ofert i powolania Komisji 
Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym kon . ofert w fonnie wsparcia realizacji 
zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie ultury fizycznej w zakresie wspierania 
szkolenia sportowego: 

1. "Wspieranie szkolenia sportowego" - Dzialanie I: Szkolenie sportowe w klubach 
sportowych oraz Dzialanie II: Szkolenie dzieci i mlodziezy w ramach kadry 
wojew6dzkiej mlodzika, dla wszystkich dyscyplin l~cznie oraz szkolenie dzieci 
i mlodziezy poprzez organizacjt( udzialu zawodnik6w 16dzkich klub6w sportowych 
w finalach Mistrzostw Polski, dla wszystkich dyscyplin sportowych l~cznie, 
z wyl~czeniem kategorii seniora, realizacja w terminie lipiec - grudzien 2019 r. 

Zgodnie z w/w Zarz~dzeniem obradom Komisji przewodniczyl: Marek Kondraciuk -
Dyrektor Wydzialu Sportu w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu Urzt(du Miasta Lodzi. 

W posiedzeniu uczestniczyli czlonkowie Komisji: 

• Anna Swierkocka - p.o. Zastt(pcy Dyrektora Wydzialu Sportu, 

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

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

• Monika Dyla - przedstawiciel organizacji pozarz~dowej - Polskie Stowarzyszenie 

na Rzecz Os6b z Uposledzeniem Umyslowym - Kolo w Lodzi, 

• Wojciech Ulatowski - przedstawiciel organizacji pozarz~dowej - L6dzkie Towarzystwo 

Krzewienia Kultury Fizycznej 

Na wstt(pie czlonkowie Komisji zlozyli oswiadczenia 0 niepozostawaniu w jakimkolwiek 
stosunku prawnym ani faktycznym z podmiotami bior~cymi udzial w procedurze 
konkursowej. 

Komisja zapoznala sit( i przyjt(la protok61 oceny formalnej ofert zgloszonych do konkursu 
na realizacjt( ww. zadania, kt6ry zostal sporz~dzony przez upowaznionych pracownik6w 
Wydzialu Sportu UML. 

Ze wzglt(du na charakter zadania konkursowego "wspieranie szkolenia sportowego" 
Przewodnicz,!cy Komisji Konkursowej zaproponowal aby zastosowac bezpunktowy tryb 
oceny merytorycznej ofert zlozonych na ww. zadanie. W zwi¢u z powyzszym 
rekomendowano do dofinansowania wszystkie o ferty , kt6re zostaly ocenione pozytywnie 
pod wzglt(dem formalnym oraz spelnily kryteria oceny. Wysokosc proponowanej dotacji 
uzalezniono od wynik6w sportowych osi~ganych przez danego oferenta oraz 
od srodk6w finansowych przeznaczonych na dotacjt( w zadaniu. Komisja Konkursowa 
postanowila rekomendowac "za przyznaniem" lub "przeciw przyznaniu" dotacji dla kaZdej 
z ofert zwykl,! wit(kszosci,! glos6w w glosowaniu jawnym. Propozycja Przewodnicz'!cego 
dotycz'!ca zastosowania trybu bezpunktowego zostala zaakceptowana przez wszystkich 
czlonk6w Komisji. 



• Do konkursu ofert na zadanie "wspieranie szkolenia sportowego" - Dzialanie I oraz 
Dzialanie II przyst'lpilo 50 klubow i organizacji sportowych, skladaj'lc 50 ofert. 

Oferta Fundacji Instytut Bialowieski (ID oferty: 410921) nie spelnila wymog6w formalnych 
konkursu ofert: 
- zlozona po terminie (zgodnie z ogloszeniem Prezydenta Miasta Lodzi, potwierdzenie 

zlozenia oferty w Generatorze Wniosk6w powinno zostac wydrukowane, prawidlowo 
podpisane i zlozone w Wydziale Sportu w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu 
Urzt;du Miasta Lodzi, przy ul. ks. Skorupki 21, III piytro, pok. nr 3, w godzinach pracy 
Urzydu Miasta Lodzi w nieprzekraczalnym terminie do 22 dni od daty ukazania siy 
ostatniego ogloszenia tj. do dnia 3 lipca 2019 r. Potwierdzenie zlozenia oferty wplynylo 
do Wydzial Sportu w dniu 5 lipca 2019 r., w zwi'lzku z powyzszym oferta zostaje 
odrzucona na etapie formalnym i nie bydzie podlegala opiniowaniu na posiedzeniu 
Komisji Konkursowej.) 

Pozostale oferty spelnily wymagania formalne konkursu ofert zostaly poddane ocenie 
merytorycznej na posiedzeniu Komisji Konkursowej. 

Nastypnie Komisja ocenila merytorycznie oferty. Oceniano zgodnosc ofert z wymaganiami 
szczeg610wymi do konkursu, a takze z nastypuj'lcymi kryteriami: 

• mozliwosc realizacji zadania publicznego przez oferenta; 
• przedstawiona kalkulacja koszt6w real izacj i zadania publicznego, w tym 

w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego; 
• proponowana jakosc wykonania zadania i kwalifikacje osob przy udziale ktorych 

oferent bydzie realizowac zadanie publiczne; 
• wysokosc planowanego przez oferenta udzialu srodk6w finansowych wlasnych 

lub srodk6w pochodz'lcych z innych zr6del na realizacjy zadania publicznego; 
• planowany przez oferenta wklad rzeczowy, osobowy, w tym swiadczenia 

wolontariuszy i praca spoleczna czlonk6w; 
• ocena realizacji zadan publicznych w przypadku organizacji, kt6re w latach 

poprzednich realizowaly zlecone zadania publiczne, w tym rzetelnosci i terminowosci 
oraz sposobu rozliczenia srodk6w otrzymanych na realizacjy zadan; 

• ocena specyfiki dyscypliny lub przedsiywziycia, atrakcyjnosc programu zawartego 
w ofercie 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 wsp6lzawodnictwie sportowym dzieci i mlodziezy w 2018 roku, w por6wnaniu do 2017 
i 2016, (analizowany byl postyp lub regres w stosunku do lat poprzednich). 

Wyniki we wspolzawodnictwie sportowym dzieci i mlodzieiy w 2018 roku 
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4 Centrum Taekwon-Do l6dz 107,00 

5 Chojenski Klub Sportowy 46,91 

6 Karate Klub "HARASUTO" 114,00 

7 Klub Karate 44 86,50 

8 Klub Karate "Champion-Team" 78,50 

9 Klub Sportowy 20 25,00 

10 Klub Sportowy BBRC 18,00 

11 Klub Sportowy "Budowlani" 175,68 

12 Klub Sportowy "DRAGON" l6dz 55,34 

13 Klub Sportowy "Gwardia" l6dz 6,00 

14 Klub Sportowy "SPOlEM" 411,50 

15 Klub Sportowy "WIFAMA" 78,90 

16 Klub Sztuk Walki "ALIEN-KICK" 43,00 

17 Klub Taekwon-do Tradycyjnego 53,50 

18 Klub Uczelniany AZS Politechniki l6dzkiej 84,75 

19 l6dzki Klub Hokejowy 7,42 

20 l6dzkim Klubem Karate "Shotokan" 42,00 

21 lKS Koszyk6wka M,ska 61,27 

22 lKS l6dz 43,81 

23 lKS Siatk6wka Zenska 27,38 

24 l6dzkie Sportowe Towarzystwo Waterpolowe 27,41 

25 l6dzkie Towarzystwo lyzwiarstwa Figurowego 38,00 

26 Miejski Klub lyzwiarski 95,00 

27 Miejski Klub Tenisowy 30,50 

28 Mi,dzyszkolny Klub Sportowy "JEDYNKA" 185,75 

29 Mi,dzyszkolny Klub Sportowy "TROJKA - lODl" 157,75 

30 Mi,dzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "ABiS - SP 64" 23,91 

31 !VIi,dzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "WIDZEW" 110,75 

32 Polska Organizacja Sportowa 48,38 

33 Rudzki Klub Sportowy 280,00 

34 Stowarzyszenie lKS Koszyk6wka Kobiet 27,50 

35 Uczniowski Klub Sportowy "55" 37,00 

36 Uczniowski Klub S~ortowy "ANllANA" 1 09, 15 

37 Uczniowski Klub Sportowy ARASHI l6dz 20,00 

38 Uczniowski Klub S~ortowy "ATlET A" 20,50 

39 Uczniowski Klub Sportowy "MASTER" 150,50 

40 Uczniowski Klub Sportowy "NEPTUN" 65,46 

41 Uczniowski Klub Sportowy "ORIENTUS" 149,00 

42 Uczniowski Klub Sportowy SP 7 l6dz 33,66 

43 Uczniowski Klub Sportowy "UKS 41" 18,00 

44 Uczniowski Klub Sportowy "UKS-190" 230,25 

45 UKS SMS 418,33 

46 Uczniowski Klub Sportowy "Wl6kiennik l6dz" 32,00 

47 Widzewl6di 4,00 
4485,68 
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Komisja Konkursowa zdecydowala ze: 

Chojenski Klub Sportowy: w przyznanej kwocie dotacji nalezy uwzglt(dnic 36.000 zl -

I liga pilki rycznej. 
L6dzkie Sportowe Towarzystwo Waterpolowe: w przyznanej kwocie dotacji nalezy 
uwzglt(dnic 37.000 zl- ekstraklasa pilki wodnej. 
Uczniowski Klub Sportowy "ANILANA": w przyznanej kwocie dotacji nalezy 

uwzglydnic 36.000 zl - I liga pilki rycznej. 

Ze wzglt(du na zmniejszenie kwot przyznanych w stosunku do wnioskowanych, 
Komisja zaproponowala, aby beneficjenci konkursu zlozyli aktualizacjt( planu 
i harmonogramu oraz aktualizacjt( kalkulacji przewidywanych koszt6w realizacji 
dofinansowanych zadan. 

Na tym posiedzenie Komisji zakonczono. 

Podpisy czlonk6w Komisji: 

- Marek Kondraciuk, przewodnicz'lcy Kom~.... - ........................................ . 

- Anna Swierkocka, czlonek Komisji ......... ~ ...... ~0).~ ................................................. . 
- Monika Stefaniak, czlonek KOmiSji .............. (Q.0.~~ .......................................... . 
- Lukasz Jankowski, czlonek Komisji ...... ~~~.~ ........................................... . 
- Monika Dyla, czlonek Komi'lii.. ................... ~ ................................................... . 
- Wojciech Ulatowski, czlonek Komisji. ............ . .......................................................... . 

Zalqczniki do protokolu: 

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

• lista obecnosci na posiedzeniu Komisji Konkursowej w dniu 25 lipca 2019 r.; 
• oswiadczenia czlonk6w Komisji; 
• protok61 oceny formalnej ofert zgloszonych do konkursu ofert; 
• karty oceny merytorycznej ofert zlozonych na zadanie: "wpieranie szkolenia sportowego"; 
• zestawienie zbiorcze - "wspieranie szkolenia sportowego". 
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