
PI{()T()I~lH, Z POSIEDZENIA KOMISJI KONKllRSOWE,J 
z dnia 18 lutcgo 2021 f. 

d/ial(~i~)cc.i na podsta\\ic /arz::/dzcnia Nr 6221/V1I1I21 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
1:2 styeznia 20:21 r. v .. sprawic ogloszenia otwartego konkursu otert i powolania Komisji 
konkursowcj do opinio\vania oiert W otwartym konkursic ofert w formie wsparcia realizacji 
/(\dania puhlic/ncgo wspicranic i UPO\vszcchnianic kultury tizycznej w zakresie wspierania 
s/lolenia sporto\vego i organizacj i /ajyc sportowych z udzialem os6b z niepdnosprawnosciq: 

J. ..\Vspieranie s/.kolenia sportowcgo" - Dzialanie I: Szkolenic sportowe w kluhach 
sportowych. I)/iatanic II: Szkolenie dzieci i mlodziczy w ramach kadry wojew6dzkicj 
mIOl\/ika. db wszystkich dyscyplin lqcznic oraz szkolenie dzieci i mlodziezy poprzcz 
organi/.ac.iy lId/i~llu zawodnik(')w \(Kizkich kluh{)w sportowych w finalach Mistrzostw 
Polski. dla \\szystkich dyscyplin sportowych lqcznie, z wylqczeniem kategorii seniora 
oral. D/iaianic III: \Vsparcie przygotowaJ1 zawodnik6w lodzkich klub6w sportowych do 
ml/ialll \\ Igr/yskaeh Olimpijskich i Paraolimpijskich Tokio 2020 (zaplanowanych na 
2(L~ J ). rl'~lliz(lcja \v terminie stYCZCtl- grudzicl12021 r. 

.. ( )!·L'.;lniz~leja I.ajyl' sportowych z udzialem os{)b z nicpelnosprawnosciq" realizacja 
\\ '.Tlllillic sl)c/dl - grudzie62021 r. 

; ,!2()lillIV I \\ i\\ /arl.,)dzenicm obradom Komisj i przewodniczyl: Marek Kondraciuk -
i)) rcklnr Vv'ydl.ialll Sporlll w Departalllencic Rewitalizacji i Sportu Urzydu Miasta Lodzi. 

\\' posicd/eniu lIczeslnic/.yli cAonkowic KOlllisji: 

• Anna S\\ierkocka - p.o. Zast9Pcy Dyrektora Wydzialu Sportu. 

• Anna Kowalska - (J1(m ny spccjalista w Oddzjalc Kultury Fizyczncj w Wydziale Sportu, 

• I ,ukas/. Jankowski inspektor w Oddziale Kultury Fizycznej w Wydziale Sportu, 

• :'v10nika Dyla pr/.cdstawicicl organizacj i pozarzLldowej - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz 

()s(\h / N iepelnosprm\ nosci,! Intclektualnq - Kolo w Lodzi, 

• ~'oieiceh lilatm\ ski przedstavvicicl organiL.acji pozarzqdowej - L6dzkie Towarzystwo 

krlL'\\ i __ 'nia Kultury Fizyczncj. 

i;l "'.!;I\\ull1ir (ir,lI1alil\Vski p.o. Dyrektora Departamcntu Rewitalizacji i Sportu UML 
". :1 IIJikd SlL'I~llli;d-.: p.o. Kic)"()\vnika Oddzialu Kultury Fizycznej w Wydziale SportLl 

,\1, \1 Ila J'osiL'dl.enili Komisji Konkllrsowej. 

~;t \\sl~'pic ezlollkowic Komisji I.lozyli oswiadczenia 0 niepozostawaniu w jakimkol\viek 
stosllnkLl pra\\Il) III al1l I~lktyc/,nym z podmiotami biorqcymi udzial w procedurzc 
k ~ 1I1 k llrsowcj. 

KOlllisja lapo/Ilala SH; i Jlrzyjyla protok61 oceny lormalnej ofert zgloszonych do konkursll 
na real i/(\\:j~ WW. zada11. ktl)J'Y :Instal sporz4dzony przez upowaznionych pracownik6\v 
\'\;'ydzialu Sportll lIMI". 

/e \\zglyuU na charakter zauania konkursowego "wspieranie szkolenia sportowego" 
Pr/cwlldnic/.<~c) komisj i Konkursowej zaproponowal aby zastosowac hezpunktowy tryb 
OCCI1\ 111 cry tor) e/,nl~i olert zlozonych na ww. zadanie. W zwiqzku z powyzszym 



rl'i-:,ol1lcndO\\ano do dolinansowania wszystkie oferty, ktore zostaly oeenione pozytywnie 
pllll \\ 19kdem rOl'lllaln.vm oral' spdnily kryteria oeeny. Wielkosc proponowanej dotaeji 
i/;t1C/Il/011ll ud \\ynik()\v sportowych osiqganych przcz danego oferenta oraz 
l\ ~l'\ htk(l\\ Ii Il<t 11 sO\\ ych przcznLlczonych na dotae.i9 w zadaniu. Komisja Konkursowa 

'11',[;Ii1()\\ i1a rL'kol11l'ndo\\l\c "za przy:;.naniem'· lub .. przeciw przyznaniu" dotaeji dla kazdcj 
(\llT 1\\ ~ 1...1:1 \\ i~1...sl,()sci~! glos()\\ w glosowaniu jawnym. Propozycja Przewodniczqcego 

\ Ii \ U :l': I /,Lst(lSO\\ allia trybll bl'l,pllnktowcgo zostala zaakccptowana przez wszystkich 
/\lll1k,,\\ k.llll1isji. 

• I)u konkllrSlI ukrt nll zadanil' .. wspicranic szkolenia sportowego" - Dzialanie I, Dzialanic 
II oral. Dzialanic II I przystqpilo 49 klub6w i organizacji sportowyeh, skladajqc 55 ofert. 

Okrta hll1dacj i Illstytlli Bialowicski (lD ofert: S 1281) nil' spelnila wymogow formalnyeh 
konkllrSli olert: olena niczgodna z wymaganiami szezegolowymi zawartymi w ezysei 
I X ogios/.cniu 0 konkllrsic. ponadto ofcrent nie dostarczyl wcrsji papierowej potwierdzcnia 
1,ln/cnia okrty. 

Pozostaic olerl) spclnily wYlllagania formalne konkursu otert zostaly poddane oeelllc 
IlKTytorycl.ncj IW posicdzcniu Komisji Konkursowcj. 

\bstcpl1ic KOl1lisj~1 ol'L'llila m~rytorycznie orcrty. Occniano zgodnosc ofert z wymaganiami 
.)/l'/cgl')lo\\ ymi du konkursu, a takzc z nast~pujqcymi krytcriami: 

• llI(l/li\\osc rL'aliz;tlji zadania pllbliczncgo przez oferenta; 
.. P!',/L'ds[cl\\ i(lIl~l kalklllacja kosztbw rcalizacji zadania publicznego~ w tym 

\ lLllliL'sil~llill do jcgo I'.akrcsu rzcczowcgo: 
.. :'1['1 )POlh)\\ ~lllll jakosc wykoll<lI1ia zadania i kwaliiikacjc os6b przy udziale ktorych 

\ dl.TL'l1l Ix'd/iL' rL';t\ izow(lc /.adanic publ icznc: 
• \\) SOkOSl' plano\vancgo PrJ.cz oiCrcnta udzialu srodk6w tinansowych wlasnych 

lub srodkt'l\\ POcllOdz[}cych z innych zr6dd na realizacj~ zadania pubIicznego; 
• pl<lIlO\\atl: prZL'Z ol~~rcnta wklad rzcczowy, osobowy, w tym swiadczenia 

\\olonlariuszy i praca spokczna czlonk6vv: 
.oecna realil'.acji /,adat1 publicznych w przypadku organizacji~ ktore w latach 

puprzl'dnich rcalizowaly zkconc zadania plIblicznc, w tym rzetelnosci i terminowosci 
oral'. sposobu wl.liczcnia srodk()w otrzymanych na realizaejtt zadan; 

• oeena specyllki dyscypliny Illb przedsiywzi~cia, atrakcyjnosc programu zawartcgo 
\V ofcrciL' i .jego znaczcnic dla 16dzkicgo sportu. 

Po anal i/il' oterI KtHnisja zdccydowala 0 przyznanill srodk6w. 

I }/ialanic I: Szkoknic sportowc \v Idubach sportowych 

. "d',Li\\t\\\: III kr: tcriulll podzialu dotacji byla analiza uzyskanych przez dany klub punkt6w 
. ',' \\ :,!ldl/(\\\odllictwic "portowym dzicci i mIodziezy w 2020 roku, w porownaniu do 2019 
"II:~ i<llI,tli/ll\\;lny byl postyp Illb rcgres w stoslInku do lat poprzcdnich). 

\'~nild \H' "fspMzawodnictwic sportowym dzicci i mlodziezy w 2020 roku 
(stan na 17'()2.2021 r.) 

a klubu p"nkty 
icgo 24,29 

w I~odzi 331,00 
-

132,70 
-------"~-----~~--"-- ---



4 Choj!".ski KI1I~~!>~1()_~Y _________ _ 
5 Karate I(J~~~"II~RAStJT( __ )_,, ____ _ 

6 KI_uh Karate"Champion-T~ .. _,!!: ____ _ _ ._-------

7 KluhSpor1()wy I!llRC' ___________ _ 
--~-------

8 Kluh Spor1owy"Bud(~\\'_1~1}1!~~ _________ _ 

9 Kluh Sp()rtowy_,~I~RA(;gN"J::,~~!~ 

1 (i KllIh Sporto\\~' "G'Y!:l_r(Ea"I,~~lj~ ___ _ 
------.~ 

11 Kluh Sporto\\~' ,,1'~l~\rk" ________ _ 
--------

1 ~ i KllIh Sport()w~ "SPVIJ'~_M"_____ ___ _ -----

1 ~ 'KllIh Sport()\\ y "WIF~_~A'~ ________ _ ----

Ie: Kluh S/tuk Walki ,,-1JJt!'~l'I~_KI<:~I(~ __ 

-
E, Kill h Tat'lm-()IJ-(I() Trady(,:yll_l_~~ ____ _ 

16 Il)~!:l~i KllIh Iln_li.cjo"')' ___________ _ 

17 _ tbdzkim Kluheln~_~~:~!c_,_,~h()t~({an'_' _ 

18 

19 

I,bdzl(i Kluh yiJ_({a~~J_,,1(_9!:J<:.JARZ" 

----

I ~ KS K()~!:)' ({tlW kaJ~':ts~I\.~! ________ _ ---

20 LKS Siatk{)wka ZCllSk.l 
----

21 I~KS Lbd:i: S.A 
------------ --- ---------------

22 Lbdzkie Sp-(~rtowcI()w_ar:t~1.w() Watel'( lOlowe 

23 I~{)dzki{' Towarzy~!~QJ~y~\\'_i_ .. !"~J~~figu rowego 

24 Miejski KluhLyh\l_i_aEsJ~~ ____________ _ --------

25 Mi{'jski Klul!S~ort~~)_,,~etalowicc" 

26 Mi{'jski Kluh T~_(li~!l_~ _______________ _ 

27 Mi\,d/ys/k()ln~'~LlI!J_'5porto~L'_,.JF:J)yN KA" 

28 Mh;dzyszkolny 15-~_lI'!_~~()_I~t~~I_,~~L~().JK A-LODZ" 

2~J Mi<;dJ),szl(()lnyJlc~!ll~~~}{iJ(lul>,S~rt() 'yy"KOKORO" 
lVIi~'dz~szl(()lny llczniowski Kluh Sporto wy LO 47 - Budowlani 

3(' i (\Hzdmi{',LM 1I KS "ABiS SP ~j:) ___ _ 
--------------

3' i Mi~.dz~s/l(olnylJczniowsldJ~!!!1?~port~ ~~bWIDZEW" -------

32 Polska ()rgani:l~~c~l_§~()!tow~~ ____________ _ 
----

33 RlIdzki Khlll_SllQE!()~IX ____________ _ 

34 lJczni()w~_IiLISI!I~ Spol·tO\~I_~~~~ ____ _ 

35 lJcznimvski Kll.I~fu!orto,!)!--,-,A~lLANA " 
36 _~!~_"nimvskilS:l~lh Sp()!:!~~I_~_'ATLETA" 

, 
37 llt'zniowsld KllI~BQ()_~_!()~), _~'MASTF:~ 

38 Jl,",-zlI i ()WSI,j~llIl) S ~()E!~~J: "N E PT tJ N" 

39 llczniowski KI_lI_~~J.l~towL,ORIENTlJ S" 
40 Uczniowsl{i _~I_~~~§.ll0rto~L SP 7 I,bdi 

41 llczniowsl{i Khl_~_§~()rt~y "Sup!~~".,_ 

42 lJc:lJ1iowsl~i K!!I)L~ip()_a:!~"Yl~~kola Gort ata 

43 llt-zniowski Kluh-''-;l!()IJ~)wY'_~_ld_K~-J9Q'' 

4L; llc!niowski K~I_I~~P()E'-owy lJ~~~lVIS 

45 llczniowski Kluh Sportow)'_!1 Volley 34 t, 6di:" 

Lbdi" 
--

-L' lInnicl\\ski Klllh_~J.lorh)~'l-"~_~!Q_}{!ennik 

,17 Wid/{'w Lbdz S.A 
.-------

59,03 
29,00 

62_&Q 

29,46 
------------

275,81 

29,00 
--------

79,00 

84,00 
--

344,50 
--

_~7,4?_ 

35,00 
-~ 

75,00 
- ----

0,00 
- --'---

24,00 

0,00 
--

46,00 
-----'--

89,34 

6,00 
-------'-----j 

10~4! 

23,00 
--

37,00 
---

5,00 

75,50 

133,75 

130,75 

35,00 

25,14 

96,98 

52,00 

261,00 

37,00 

171,18 

19,00 

160,00 

72,83 

211,34 

64,67 
-~ 

24,00 

42,07 
----

178,00 
--'----

307,21 

41,68 

16,00 

19,87 

" .' 



KOlllisj;1 KonkursO\\i.\ zdccydowala .i.c: 

A/S Organizac.ia Srodowiskowa w I,odzi: w przyznanej kwocie dotacji nale.i.y 
uwz.gh;dni(~ 25.()()O zl "" Ekstraklasa badmintona. 

Chojcllski Klllh Sportowy: \v przyznanej kwocie dotacji nalezy uwzglttdni6 60.000 zl -

I Liga pilki 1\'Cznej. 
LlKl/ki KILlh I Jokcjuwy: w przyznancj kwocie dotacji nalezy uwzgl~dni6 50.000 71 -
I I.ig;l hokcja. 
!('Hlzkic Sport()wc )'owarJl.ystwo Watcrpolowe: w przyznanej kwocie dotacji nale?:y 

lI\\/gl~'dllic X-U)()() II - Fkstraklasa pilki wodnej. 

f\lil'~:/)S/kolllY llczniowski KILlh Sportowy "Widzcw": w przyznane.l kwocie dotacji 
1l~lk/~ L1\\/gl~dllic ()o.OOO II - I Liga koszykowki. 

! l 'liu\\ski Kluh Sportowy .. ANILANA'": w przyznanej kwocie dotacji nalczy 

lI'\ /~!.kdllic ()().ooo II"" I I ,iga pilki n;cznej. 
l 'c/ni~)\\ski Kluh Sportowy ,"NI·:J>Tl IN'": w przyznan~j kwocie dotacji nalezy uwzglttdnic 
")5.()()(} /1"" J'lstraklasa pilki vvodncj. 

Ic \\ /gl~'dll na zl1lnicjszcnil' hvot przyznanych w stosunku do wnioskowanych. 
Komisja zaproponowala, ahy heneficjenci konkursu zlozyli aktualizacjtt planu 
i Iwnnonogral1111 onv. aktualizacj~ kalkulacji przewidywanych koszt6w realizacji 
dolll1ansowanych ladml. 

I)/ialanic II: Szkoknic dzieci i mlodziczy w ral1lach kadry wojew6dzkiej mlodzika, dla 
\\ s/.ystk ich dyscyplin I<.!c/nie oral szkolcnie dzicci i mtodziezy poprzez organizacjt; udzialu 
/~I\\udnikl)\\ k)/jzkich klllhl)\V sportowych w Iinalach Mistrzostw Polski, dla wszystkich 
dysc) plin sportmv)ch Iqc/.nic. z wyl<)czenicm kategorii seniora. 

') ()Cl'llil' I11crytOl'yc/.nej olerty Komisja postanowiia przyznac dotacjy dla L6dzkiej Fcderacji 
')( \ rl LI 

I ;II:!) il' ,": \\'sparcic przygotow~1I1 zawodniko\\i 16dzkich klllh6w sportowych do udzialLl 
I::' r/> >.k~lch ()I impijskich i Paraolimpijskich Tokio 2020 (zaplanowanych na 2021) 

\\ : so\"', ISC przyzll<lllych srodk6vv w gl6\vnej mierze uzalezniona byla od opinii polskiegn 
/\\ j,vku sportO\\l'go oral. od ()si(lgni~,tych \vynik()w sportowych. 

Po anali/.ic okrt Komisja zdccydovvala 0 przyznanill srodk6w. 

Komisja Konkursow:.\ zdccydowala n'>wniez ze: 

"" A/S: \\ przyznancj kwocic dotacji nalezy uwzglydnic: Kajctan Duszynski - 5.500 zl, Jakub 
Kraska - 5.50011 Marcel Wqgrowski - 5.500 zl, Andrzej RzeszlItek - 5.000 z1. Kacper Lesiak 
"" S.O()() II. K~~ja Skrzck - 5.000 zL Klalldia Wojtunik - hrak odpowiedniego zaswiadczenia. 

"" KS Spokm : \\ przy/nancj kwocic dotacji nalezy uwzglttdnic: Agnieszka Nagay - 5.500 zL 
K<ltar/ynll Komoro"ska - S.500 zL Marek Szaii'an "" 5.500 z1. Paulina Petri - 5.500 zl. 

- RKS: \\ pr/Y/.IwllL'j kvvocic dotacji nalczy Llwzgl~dnic: Adam Kszczot - 9.500 zl, Mateusz 
Hurl,,\.l\\ sk i "" 5.500 /\. M,llcusz Rze/niczak - 5.500 zl, Sylwester Bednarek - 5.500 zl. 

l kS I l)(): \\ pr;Y/I1<lllcj kwocic dotacji nalezy L1wzglttdnic: Paulina Piechota - 5.500 7i, 
;,·k·;\ :-'1':1 kllop - ).5()() II. 



\\. ,'!k'du na 1.I1ll11CJSZCI1IC bvot przyznanych w stosunku do wnioskowanych. 
i'\.')IIlI'>~1 zapropol1m\ .. ti .. l. aby bcndicjenci konkursu zlozyli aktualizacjy planu 
I klrll1ul1ogralllll oral', aktualizacjq kalkulacji przewidywanych kosztow realizacji 
d() Ii nansO\vanych 1,t\lk1l1. 

• /)0 konkursu okrt na zauanie "organizacja zajyc sportowych z udzialem os6b 
I. nicpelnospra\vnosci'J"' przystqpilo 7 organizaeji pozarzqdowych, skladajqe 7 of crt. 

Okrta Funum:ji Instyiut Bialowicski (ID ofert: 81281) nie spclnila wymog6w formalnych 
konkllrsu ol'crt: ol(:rta niczgodna I', wymaganiami szczeg6towymi zawartymi w ezysci 
IX ogloszcllia 0 konkursic, ponadto orercnt nic dostarezyl wersji papierowej potwierdzenia 
Iloicnia ukrtv. 

Pll/()sLlk olerty spelnily wymagania formalne konkursu oieri zostaly poddane oce11lc 
"llTyt()I'>l'/nl~i 11 .. \ pOSil~d/cnili Komisji Konkursowej. 

',I:,>k'Plliv (lcl'nial1() /,godnosc okrt I. wymagaJllaml szczeg610wymi do konkursu, a iak:i:c 
1",'lij:Il': mi kr} kriallli: 

II iih)i.li\\osl· n:alil;\cji zauania publiczncgo przcz oferenta -Iod 0 do 6] pkt~ 
.:2) pr/cds[;,l\\ iOlla kalklllacja kosztl)\V realizacji zauania publieznego, w tym 

\\ odnicsicniu do jcgo zakrcsll rzcczo\vego -Iod 0 do 8] pkt; 
l) propoIlOv\<llla jakosc wykonania zadania i kwalifikacjc os6b przy udziale kt()rych 

okn.:nt b~dzic rcalizo\\<lc zadanic pllblicznc -Iod 0 do 14] pkt~ 
-+) \\)sokosc plano\vancgo przcz ofcrenta udzialu srodk6w tinansowych wlasnych 

ILlh srodk(nv pochodzqcych z innyeh :t.r6dd na rcalizaejy zadania publiezncgo 
lod () do)1 pkt: 

:)) plal10wany przcz otCrcnta wklad rzcczowy, osobowy. w tym swiadczenia 
\\olontariuszy i praca spolcczna czlonk6w-lod 0 do 51 pkt; 

()) OCl.'I1.:.l n:aliz<.\cj i zadml publicznych w przypadku organizacji, kt6re w latach 
p()prl.cdl1ich rcal izowaly I,lccnnc zadania pllbliczne, w tym rzetelnosci i terminowosci 
oral. sposohu rol.licl.cnia srodk()w otrzymanych na realizaejy zadan - lod -2 do 21 pkt: 

7) dCL'lla spccyliki dyscypliny lub przcdsiywzit;cia, atrakcy,inosc programu zawartego 
\\ oil'reic i jcgo znaczcnic dla 16dzkicgo sportu --Iod 0 do 61 pkt. 

. .!.ud i1 i,' / \\} icj \\}1l1 icnionym i skalall1i pllnktowymi maksymalnie oferta mogla uzyskac 
i \ i1llllL ('.l\\ .. \'i0 () Pllllkl<lcj i lIprawniaj;'Jccj do do1i nansowania stanowilo 25 punktow. 

1'0 OCl'lliL' 111 IT)t 0 1') c/,lIcj ot'crt. k((')ra polegala na ieh omowieniu i wsp61nym ustalcniu 
j1l1llkt<ll..ji. KOll1isja I.lkcydmvala 0 przyznanill srodk6w na realizacjy ww. zadania. 

/ ll\\<Igi na zapcwnicnil' s/,crokicj i rlL~~norodnc.i okrty zajyc dla os6b z niepdnosprawnosciq, 
kOll1isja zdccydo\\ala. aby wszyscy okrcnci, ktarzy spdnili wymagania formalnc 
i I1lcryturyczllc dostali dolinano;owanic i mogli realizowac zaplanowane zadanie. 

I.e \\zglydu 11(1 1.Il11llC.lSZCllic kwot przyznanych w stosLinku do wnioskowanych, 
komis,ia /.aproponowala, ahy bcncticjenci konkursu zlozyli aktualizaejy planu 
i hannonogral11l1 ora;: aklualizacjt; kalkulacji przewidywanych koszt6w rcalizacji 
do Ii nllllso\\<H1\'ch Z(\d(\\1. 

:) 



, . . '. • f' •• "jt~"'::~?""<:::-' __ "L... '. 

- ~larL'''. k()J)dr;lCllik. pr:;,ewodnH,:zqey kOmIS.ll .......... Lv:-::";': ............................ ~.:.L ....................... . 

- ,\nn<l Sv\ ierkoeka. ezlonek KOIl1isii ..... ·~.i0::.0.~.~k. .............................................. . 
- Ann'l Kovvalska. ezlOIlek Komis.ii ............................. ~U&J~!) .. *~ .......................... . 

~/( ~~ ) 

- lukas/ .I anko" sk i, (zlo1lek Knill isj i ...... /~~.~ .:.':;' '. ... '.' .... ~: ................................................. . 

- M'lllika Ill'la, (z.I(Jllek Kllllli~ii ............... ~~.'~ ............................................................ . 
- Woj c icch 1 JI all l\\ sk i. czlollck Komi sj i ........... : ......... ~ ............................................ . 

t1,ll/,i;ki d() prolokolu: 

lilli \\:l.inil'nil' prac()\vnik(n,y Wydzialll Sportll do otwareia i analizy formalnej of crt 
k( )11 kll i'S( )\\)C h: 
li~".l (lhl'Cllosci na posiedzelliu KOl11isji Konkllrsowcj w dnill 1 g llltego 2021 r.~ 

• OS\\ i<llic/cnia e/lonk()\\, Komisji: 
• protllkl.')ly ocellY I'{mnalncj o1'clt zgloszonyeh do konkursli ofcrt na realizacjy ww. zadatl: 
• karl) oeel1) lllL'rytoryezncj oICrt zlozonych na zadanic: .. wpieranic szkolenia sportowego ": 
• karly oeen) l11eryloryezncj oICrt :t.lozonych na zadanie: "organizacja zajyc sportowyeh 

I, udzialelll os(')b :t. niepclnospravvnosci,(: 
• zestl\\ ienie :tbioreze - "wspieranic szkolcnia sportowcgo "; 
• I.CSUl\\ icnic IbiOl"l'/.e "orgaI1lz.acJa zajt;c sportowych z udzialem OSt)b 

/. niepclnosprawnosci,(. 
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