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PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI KONKURSOWEJ 
z dnia 16 lutego 2023 r.

działającej na podstawie Zarządzenia Nr 54/2023 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 12 stycznia 
2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert i powołania Komisji Konkursowej 
do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w formie wsparcia realizacji zadania 
publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie wspierania szkolenia 
sportowego i organizacji zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością:
1. „Wspieranie szkolenia sportowego” - Działanie I: Szkolenie sportowe w klubach 

sportowych, Działanie II: Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach kadry wojewódzkiej 
młodzika, dla wszystkich dyscyplin łącznie oraz szkolenie dzieci i młodzieży poprzez 
organizację udziału zawodników łódzkich klubów sportowych w finałach Mistrzostw 
Polski, dla wszystkich dyscyplin sportowych łącznie, z wyłączeniem kategorii seniora 
oraz Działanie III: Szkolenie sportowe łódzkich seniorskich drużyn ligowych 
uczestniczących we współzawodnictwie sportowym, realizacja w terminie styczeń - 
grudzień 2023 r.

2. „Organizacja zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością” realizacja 
w terminie styczeń - grudzień 2023 r.

Zgodnie z w/w Zarządzeniem obradom Komisji przewodniczył: Marek Kondraciuk Dyrektor 
Wydziału Sportu w Departamencie Rewitalizacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji: 

 Anna Kowalska - Główny specjalista w Oddziale Kultury Fizycznej w Wydziale Sportu,

 Łukasz Jankowski – inspektor w Oddziale Kultury Fizycznej w Wydziale Sportu,

 Monika Dyła – przedstawiciel organizacji pozarządowej - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz 

Osób z  Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Łodzi,

 Wojciech Ulatowski – przedstawiciel organizacji pozarządowej - Łódzkie Towarzystwo 

Krzewienia Kultury Fizycznej.

Na wstępie członkowie Komisji złożyli oświadczenia o niepozostawaniu w jakimkolwiek 
stosunku prawnym ani faktycznym z podmiotami biorącymi udział w procedurze 
konkursowej. 

Komisja zapoznała się i przyjęła protokół oceny formalnej ofert zgłoszonych do konkursu 
na realizację ww. zadań, który został sporządzony przez upoważnionych pracowników 
Wydziału Sportu UMŁ.

Ze względu na charakter zadania konkursowego „wspieranie szkolenia sportowego” 
Przewodniczący Komisji Konkursowej zaproponował aby zastosować bezpunktowy tryb 
oceny merytorycznej ofert złożonych na ww. zadanie. W związku z powyższym 
rekomendowano do dofinansowania wszystkie oferty, które zostały ocenione pozytywnie 
pod względem formalnym oraz spełniły kryteria oceny. Wielkość proponowanej dotacji 
uzależniono od wyników sportowych osiąganych przez danego oferenta oraz od środków 
finansowych przeznaczonych na dotację w zadaniu. Komisja Konkursowa postanowiła 
rekomendować „za przyznaniem” lub „przeciw przyznaniu” dotacji dla każdej 
z ofert zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Propozycja Przewodniczącego 
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dotycząca zastosowania trybu bezpunktowego została zaakceptowana przez wszystkich 
członków Komisji. Ponadto, z uwagi na specyfikę tego zadania konkursowego, zgodnie 
z § 9 ust. 11 zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 2202/2022 z dnia 29 września 2022 roku, 
Komisja postanowiła odstąpić od zasady, że przyznana dotacja nie może być mniejsza niż 
70% kwoty wnioskowanej. Komisja Konkursowa oceniła, że w przypadku przydzielenia 
oferentom jedynie dotacji na poziomie 70% wnioskowanej kwoty lub większym, liczba 
beneficjentów z przyznanym dofinansowaniem zostałaby znacznie ograniczona. Mniejsza 
liczba dofinansowanych klubów oznaczałaby również mniejszą liczbę łodzian wspartych 
dofinansowaniem Miasta w procesie szkolenia sportowego. Należy zaznaczyć, iż większość 
kosztorysów ofertowych zostało przeszacowana. Doświadczenie z ubiegłych lat pokazuje, 
że w przypadku przyznania dotacji na poziomie niższym niż 70% kwoty wnioskowanej, 
oferenci po zaktualizowaniu kosztorysów są w stanie przeprowadzić szkolenie sportowe.

 Do konkursu ofert na zadanie „wspieranie szkolenia sportowego” - Działanie I, Działanie 
II oraz Działanie III przystąpiło 49 klubów i organizacji sportowych, składając 60 ofert.

Oferta Fundacji Instytut Białowieski (ID ofert: 81496) nie spełniła wymogów formalnych 
konkursu ofert: niezłożenie oferty z wykorzystaniem Generatora Wniosków wraz 
z potwierdzeniem złożenia oferty w wersji papierowej.

Pozostałe oferty spełniły wymagania formalne konkursu ofert i zostały poddane ocenie 
merytorycznej na posiedzeniu Komisji Konkursowej.

Następnie Komisja oceniła merytorycznie oferty. Oceniano zgodność ofert z wymaganiami 
szczegółowymi do konkursu, a także z następującymi kryteriami:

 możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta; 
 przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym 

w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego;
 proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których 

oferent będzie realizować zadanie publiczne;
 wysokość planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych 

lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
 planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia 

wolontariuszy i praca społeczna członków;
 ocena realizacji zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach 

poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości 
oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań;

 ocena specyfiki dyscypliny lub przedsięwzięcia, atrakcyjność programu zawartego 
w ofercie i jego znaczenie dla łódzkiego sportu.

Po analizie ofert Komisja zdecydowała o przyznaniu środków.

Działanie I: Szkolenie sportowe w klubach sportowych

Podstawowym kryterium podziału dotacji była analiza uzyskanych przez dany klub punktów 
we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży w 2022 roku, w porównaniu do 2021 
i 2020, (analizowany był postęp lub regres w stosunku do lat poprzednich).
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Wyniki we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży w 2022 roku

l.p nazwa klubu punkty
1 AKS SMS im. Kazimierza Górskiego 22,00
2 AZS Organizacja Środowiskowa w Łodzi 310,50
3 Centrum Taekwon-Do Łódź 94,00
4 Chojeński Klub Sportowy 32,08
5 Klub Karate „Champion-Team” 63,00
6 Klub Sportowy BBRC 30,00
7 Klub Sportowy "Budowlani" 307,68
8 Klub Sportowy „DRAGON” Łódź 29,67
9 Klub Sportowy "Gwardia" Łódź 110,25

10 Klub Sportowy „OLIMP” 125,00
11 Klub Sportowy „SPOŁEM” 326,91
12 Klub Sportowy „WIFAMA” 38,00
13 Klub Sztuk Walki  „ALIEN-KICK” 34,00
14 Klub Sztuk Walki „ŁKS Łódź Boks” 58,00
15 Klub Taekwon-do Tradycyjnego 57,00
16 Ludowy Klub Sportowy Łódzka Akademia Zapasów 102,82
17 Łódzki Klub Hokejowy 8,90
18 Łódzki Klub Piłkarski „KOLEJARZ” 0,00
19 ŁKS Koszykówka Męska 93,00
20 ŁKS Siatkówka Żeńska 48,72
21 ŁKS Łódź S.A 23,26
22 Łódzkie Sportowe Towarzystwo Waterpolowe 25,39
23 Miejski Klub Łyżwiarski 57,00
24 Miejski Klub Sportowy „Metalowiec” 0,00
25 Miejski Klub Tenisowy 63,00
26 Międzyszkolny Klub Sportowy „JEDYNKA” 194,75
27 Międzyszkolny Klub Sportowy „TRÓJKA – ŁODŹ” 216,25
28 Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „WIDZEW” 139,78
29 Polska Organizacja Sportowa 57,25
30 Rudzki Klub Sportowy 281,25
31 Stowarzyszenie ŁKS Koszykówka Kobiet 3,95
32 Uczniowski Klub Sportowy "55" 20,00
33 Uczniowski Klub Sportowy „ANILANA” 138,81
34 Uczniowski Klub Sportowy ”ATLETA” 20,50
35 Uczniowski Klub Sportowy "MASTER" 161,00
36 Uczniowski Klub Sportowy „NEPTUN” 72,58
37 Uczniowski Klub Sportowy „ORIENTUŚ” 105,17
38 Uczniowski Klub Sportowy SP 7 Łódź 65,50
39 Uczniowski Klub Sportowy „Suples” 31,54
40 Uczniowski Klub Sportowy "UKS-190" 307,75
41 Uczniowski Klub Sportowy UKS SMS 265,54
42 Uczniowski Klub Sportowy „Volley 34 Łódź” 30,19
43 Uczniowski Klub Sportowy „Włókiennik Łódź” 56,00
44 Widzew Łódź S.A 30,71



4

Ze względu na zmniejszenie kwot przyznanych w stosunku do wnioskowanych, 
Komisja zaproponowała, aby beneficjenci konkursu złożyli aktualizację planu 
i harmonogramu oraz aktualizację kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji 
dofinansowanych zadań.

Działanie II: Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach kadry wojewódzkiej młodzika, dla 
wszystkich dyscyplin łącznie oraz szkolenie dzieci i młodzieży poprzez organizację udziału 
zawodników łódzkich klubów sportowych w finałach Mistrzostw Polski, dla wszystkich 
dyscyplin sportowych łącznie, z wyłączeniem kategorii seniora.

Po ocenie merytorycznej oferty Komisja postanowiła przyznać dotację dla Łódzkiej Federacji 
Sportu. Ze względu na zmniejszenie kwoty przyznanej w stosunku do wnioskowanej, 
Komisja zaproponowała, aby beneficjent konkursu złożył aktualizację planu 
i harmonogramu oraz aktualizację kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji 
dofinansowanego zadania

Działanie III: Szkolenie sportowe łódzkich seniorskich drużyn ligowych uczestniczących 
we współzawodnictwie sportowym.

Wysokość przyznanych środków w głównej mierze uzależniona była od oceny następujących 
elementów złożonej oferty:
1) możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta i proponowanej jakości 
wykonania zadania publicznego, w tym:
a) oceny zajmowanego miejsca w danych rozgrywkach ligowych, 
b) popularności wśród społeczności lokalnej dyscypliny i rozgrywek,
c) liczby drużyn młodzieżowych szkolonych na terenie Miasta Łodzi w danym sporcie, 

które mogą stanowić zaplecze dla danego zespołu ligowego;
2) przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania; dotychczasowej współpracy Miasta 

Łodzi z oferentem.

Po analizie ofert Komisja zdecydowała o przyznaniu środków.

Ze względu na zmniejszenie kwot przyznanych w stosunku do wnioskowanych, 
Komisja zaproponowała, aby beneficjenci konkursu złożyli aktualizację planu 
i harmonogramu oraz aktualizację kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji 
dofinansowanych zadań.

 Do konkursu ofert na zadanie „organizacja zajęć sportowych z udziałem osób 
z niepełnosprawnością” przystąpiło 6 organizacji pozarządowych, składając 6 ofert.

Wszystkie oferty spełniły wymagania formalne konkursu ofert i zostały poddane ocenie 
merytorycznej na posiedzeniu Komisji Konkursowej.

Następnie oceniano zgodność ofert z wymaganiami szczegółowymi do konkursu, a także
z następującymi kryteriami:

1) możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta – [od 0 do 6] pkt;
2) przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym 

w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego – [od 0 do 8] pkt;
3) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których 

oferent będzie realizować zadanie publiczne – [od 0 do 14] pkt;
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4) wysokość planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych 
lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego 
– [od 0 do 5] pkt;

5) planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia 
wolontariuszy i praca społeczna członków – [od 0 do 5] pkt; 

6) ocena realizacji zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach 
poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości 
oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań – [od -2 do 2] pkt;

7) ocena specyfiki dyscypliny lub przedsięwzięcia, atrakcyjność programu zawartego 
w ofercie i jego znaczenie dla łódzkiego sportu – [od 0 do 6] pkt.

Zgodnie z wyżej wymienionymi skalami punktowymi maksymalnie oferta mogła uzyskać 
46 punktów, 55% punktacji uprawniającej do dofinansowania stanowiło 25 punktów.

Po ocenie merytorycznej ofert, która polegała na ich omówieniu i wspólnym ustaleniu 
punktacji, Komisja zdecydowała o przyznaniu środków na realizację ww. zadania.

Z uwagi na zapewnienie szerokiej i różnorodnej oferty zajęć dla osób z niepełnosprawnością, 
Komisja zdecydowała, aby wszyscy oferenci, którzy spełnili wymagania formalne 
i merytoryczne dostali dofinansowanie i mogli realizować zaplanowane zadanie.

Z uwagi na specyfikę konkursu, zgodnie z § 9 ust. 11 zarządzenia Prezydenta Miasta 
Nr 2202/2022 z dnia 29 września 2022 roku Komisja postanowiła odstąpić od zasady, 
że przyznana dotacja nie może być mniejsza niż 70% kwoty wnioskowanej. Komisja 
Konkursowa oceniła, że w przypadku przydzielenia oferentom jedynie dotacji na poziomie 
70% wnioskowanej kwoty lub większym, liczba beneficjentów z  przyznanym 
dofinansowaniem zostałaby znacznie ograniczona. Mniejsza liczba dofinansowanych klubów 
oznaczałaby również mniejszą liczbę zajęć dla osób z niepełnosprawnością. Należy 
zaznaczyć, iż większość kosztorysów ofertowych zostało przeszacowana. Doświadczenie 
z ubiegłych lat pokazuje, że w przypadku przyznania dotacji na poziomie niższym niż 70% 
kwoty wnioskowanej, oferenci po zaktualizowaniu kosztorysów są w stanie przeprowadzić 
zajęcia dla osób z niepełnosprawnością.

Ze względu na zmniejszenie kwot przyznanych w stosunku do wnioskowanych, 
Komisja zaproponowała, aby beneficjenci konkursu złożyli aktualizację planu 
i harmonogramu oraz aktualizację kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji 
dofinansowanych zadań.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Marek Kondraciuk  
Przewodniczący Komisji Konkursowej 
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Załączniki do protokołu: 

 upoważnienie pracowników Wydziału Sportu do otwarcia i analizy formalnej ofert 
konkursowych; 

 lista obecności na posiedzeniu Komisji Konkursowej w dniu 16 lutego 2023 r.;
 oświadczenia członków Komisji;
 protokóły oceny formalnej ofert zgłoszonych do konkursu ofert na realizację ww. zadań;
 karty oceny merytorycznej ofert złożonych na zadanie: „wpieranie szkolenia sportowego”;
 karty oceny merytorycznej ofert złożonych na zadanie: „organizacja zajęć sportowych 

z udziałem osób z niepełnosprawnością”;
 zestawienie zbiorcze - „wspieranie szkolenia sportowego”;
 zestawienie zbiorcze - „organizacja zajęć sportowych z udziałem osób 

z niepełnosprawnością”.


		2023-02-17T13:37:53+0000
	Marek Paweł Kondraciuk




