
BRM.II-0003.1.32.2012 Lublin, dnia 13.03.2012 r.

  

        Grupa Radnych
                                                                                   Rady Miasta Lublin
                                                                                   za pośrednictwem 
                                                                                   Pana
                                                                                   Piotra Kowalczyka
                                                                                   Przewodniczącego
                                                                                   Rady Miasta Lublin 

Szanowni Państwo Radni,

W odpowiedzi na Państwa interpelację dotyczącą „pominięcia zawodników klubu 
Motorowego Cross podczas konkursu o wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 
na 2012 rok” informuje co następuje:

1. W dniu 9 grudnia 2011 roku został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację 
zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 
Tytuły  ogłoszonych  zadań  publicznych  obejmowały  między  innymi  realizację 
szkolenia sportowego w kategoriach wiekowych seniorów. Termin składania ofert 
upływał  w  dniu  30  grudnia  2011r.  Na  zadanie  pod  tytułem  „Realizacja 
programów  szkolenia  sportowego  w  kategoriach  wiekowych  seniorów  w 
dyscyplinach  indywidualnych”  wpłynęło  25  ofert.  Oferta  Klubu  Motorowego 
„Cross”  w  Lublinie  została  złożona  w  dniu  23  grudnia  2011  r.  (nr  mdok 
278098/12/2011). Wymogi formalne spełniło 15 ofert, w tym oferta Klubu.

2. Wydział  Sportu  i  Turystyki  Urzędu  Miasta  Lublin  prowadzi  szkolenia  dla 
podmiotów  ubiegających  się  o  dotacje  na  realizację  zadań  publicznych,  na 
których to szkoleniach (ostatnie szkolenie odbyło się w dniu 6 grudnia 2011 r.)  
omawiane są  zasady  składania  i  wypełnienia  ofert.  Wiedzą fachową w tym 
zakresie służą również pracownicy merytoryczni Wydziału, którzy odpowiadają 
na  wszystkie  wątpliwości  związane  z  wypełnieniem  oferty.  Klub  Motorowy 
„Cross” w Lublinie nie skorzystał z takiej formy współpracy. 

3. Zasady przyznawania dotacji określają:
1) ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zmianami),
2) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, 

poz. 1240 z późn. zm.),
3) uchwała nr 1257/XLIV/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 4 listopada 2010 r. 

w  sprawie  uchwalenia  programu  współpracy  Miasta  Lublin  z 
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organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 
2011,

4) Zarządzenie nr 9/2009 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 8 stycznia 2009 r. 
w  sprawie  ustalenia  trybu  oceny  ofert  i  kontroli  realizacji  zadań 
publicznych  zlecanych  przez  miasto  Lublin  podmiotom  prowadzącym 
działalność pożytku publicznego.

5) Zarządzenie nr 2/1/2012  Prezydenta Miasta Lublin z dnia 2 stycznia 2012 
r.  w  sprawie  powołania  Komisji  Konkursowej  do  przeprowadzania 
otwartych  konkursów ofert  na  realizację  zadań  publicznych  w  sferach: 
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa 
oraz wypoczynku dzieci i młodzieży

2. Żaden z zawodników Klubu Motorowego „Cross” w Lublinie nie wnioskował o 
udzielenie wsparcia, gdyż zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
podmiotami,  które  mogą  ubiegać  się  o  dotacje  są  statutowo  działające  w 
dziedzinie  sportu  na  terenie  Miasta  Lublin  organizacje  pozarządowe  oraz 
podmioty  wymienione  w  art.  3  ust.  3  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3. Oferta złożona przez Klub Motorowy „Cross” w Lublinie nie została pominięta w 
prowadzonym postępowaniu konkursowym, ponieważ została poddana ocenie 
zarówno formalnej jaki i merytorycznej,

4. Oceny złożonych na konkurs ofert pod względem formalnym i merytorycznym 
dokonuje Komisja powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Lublin, w skład 
której  wchodzą  pracownicy  merytoryczni  Wydziału  Sportu  i  Turystyki  Urzędu 
Miasta  Lublin  oraz  osoby  wskazane  przez  organizacje  pozarządowe.  Skład 
komisji oraz sposób jej powoływania określa szczegółowo art 15 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 
2010  r.  Nr  234,  poz.  1536  ze  zmianami),  zgodnie  z  którym:„ust.  2a.  Organ 
administracji  publicznej  ogłaszający  otwarty  konkurs  ofert  powołuje  komisję 
konkursową  w  celu  opiniowania  złożonych  ofert;  ust.  2b.  W  skład  komisji 
konkursowej  powołanej  przez  organ  jednostki  samorządu  terytorialnego 
wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego tej jednostki; ust. 2c. W skład 
komisji  konkursowej  powołanej  przez  organ  administracji  rządowej  wchodzą 
przedstawiciele  tego  organu;  ust  2d.  W  skład  komisji  konkursowej  wchodzą 
osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w 
art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe 
lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie”.
Komisja powołana Zarządzeniem nr 2/1/2012  Prezydenta Miasta Lublin z dnia 2 
stycznia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzania 
otwartych  konkursów  ofert  na  realizację  zadań  publicznych  w  sferach:  
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz  
wypoczynku dzieci i młodzieży pracowała w następującym składzie:

1) Przewodniczący Jarosław Daniewski – kierownik referatu w Wydziale 
Sportu i Turystyki,

2) Wiceprzewodniczący Anna Szajwaj – inspektor w Wydziale Sportu i Turystyki,

Znak sprawy: BRM.II-0003.1.32.2012 Lublin, dnia 13.03.2012 r.
Nr dokumentu: 70567/03/2012 Strona 2 z 5



3) Członek Komisji Krzysztof Kuczyński – inspektor w Wydziale Sportu i 
Turystyki,

4) Członek Komisji Anna Wójcik – inspektor w Wydziale Sportu i Turystyki,

5) Członek Komisji Leszek Dunecki –  Prezes Lubelskiego Okręgowego 
Związku Lekkiej Atletyki, wskazany przez Lubelski 
Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki,

6) Członek Komisji Wojciech Lembrych – Prezes Stowarzyszenia Sportowo 
Artystycznego  „76” w Lublinie, wskazany przez 
Stowarzyszenie Sportowo Artystyczne  „76” 

5. Powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Lublin komisja konkursowa w celu 
obiektywnej  oceny  wszystkich  złożonych  ofert  opracowała  i  przyjęła 
szczegółowe  kryteria  oceny.  Oferta  złożona  na  otwarty  konkurs  ofert  na 
realizację zadania publicznego w sferze wspierania i upowszechniania kultury 
fizycznej w roku 2012 - zadanie pod tytułem „Realizacja programów szkolenia 
sportowego w kategoriach wiekowych seniorów  w dyscyplinach indywidualnych” 
podczas oceny w dniu 24 stycznia 2012 r. otrzymała następująca punktację w 
poszczególnych kryteriach oceny:

Lp Kryterium oceny Maksymalna 
liczba 

punktów

Liczba 
przyznanych 

punktów

Uzasadnienie

1. Możliwość  realizacji  zadania 
publicznego przez oferenta

25 21 -

a) zapewnienie obiektów sportowych, 8 8 Ocena maksymalna

b)  posiadanie  sprzętu  sportowego 
niezbędnego do realizacji zadania w danej 
dyscyplinie sportu,

7 3 Podmiot nie wykazał w zasobach rzeczowych 
faktu posiadania sprzętu niezbędnego do 
realizacji zadania (motocykle), wykazał 
jedynie przyczepy do przewozu motocykli.

c)  liczba  uczestników  szkolenia 
sportowego 

10 10 Ocena maksymalna

2. Proponowana  jakość  wykonania 
zadania

35 11 -

a) zasoby kadrowe oraz ich kwalifikacje, 35 11 We wszystkich złożonych ofertach komisja 
brała w tym punkcie pod uwagę posiadane 
uprawnienia instruktorskie lub trenerskie 
(zgodnie z art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 25 
czerwca 2010 r. o sporcie) potwierdzone 
legitymacją zgodną ze wzorem określonym w 
rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki w 
sprawie z dnia 18 lutego 2011 r. 
w sprawie szczegółowych warunków 
uzyskiwania kwalifikacji zawodowych w 
sporcie (D. U. Nr 44 poz. 233)  Oferta nie 
zawierała danych, które potwierdzałyby 
posiadanie takich uprawnień zarówno w 
treści oferty jak i w załącznikach w związku z 
tym ten element oceniony został na 0 pkt. 
Maksymalnie można było otrzymać 10 pkt. za 
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prowadzenie szkolenia przez trenera klasy 
mistrzowskiej. Podmiot w złożonej ofercie 
zawarł informacje mówiącą o poszukiwaniu 
trenera z odpowiednimi kwalifikacjami.
W punkcie tym oceniano również poziom 
sportowy uczestników szkolenia sportowego 
(zawodników). Zgodnie z przyjętymi przez 
komisję szczegółowymi kryteriami oceny w 
dyscyplinach nieolimpijskich indywidualnych i 
zespołowych za wykazane w ofercie wyniki 
sportowe obejmujące osiągnięcia za miejsca 
I-VIII w Mistrzostwach Polski, podmiot 
uzyskał 11 punktów na 25 możliwych. 
Maksymalnie w tym elemencie przy ocenie 
wyniku sportowego w dyscyplinach 
nieolimpijskich można było otrzymać 20 pkt. 
za za zdobycie przez zawodnika lub zespół 
medalu Mistrzostw Świata lub Europy.

3. Sposób  kalkulacji  kosztów 
realizacji zadania

25 17 -

a)  przedstawione  koszty  pozwalają  na 
realizację zadania,

15 15 Ocena maksymalna

b)  koszty  ujęte  z  dotacji  są  kosztami 
kwalifikowanymi,

5 0 Wnioskodawca w części pochodzącej z 
dotacji ujął koszty, które nie były kosztami 
kwalifikowanymi wymienionymi  w ogłoszeniu 
konkursu (dojazdy na szkolenie oraz zakup 
specjalnych strojów sportowych).

c)  udział  środków  własnych  lub 
pochodzących z innych źródeł,

5 2 Zgodnie z przyjętymi przez komisję 
szczegółowymi kryteriami oceny 
merytorycznej  20% udział środków własnych 
lub pochodzących z innych źródeł oceniany 
był na 2 pkt. Maksymalnie  otrzymać można 
było 5 pkt. za udział środków własnych lub 
pochodzących z innych źródeł powyżej 41%.

4. Dotychczasowa  współpraca 
oferenta  z  Miastem  Lublin  w 
zakresie  realizacji  zadań 
publicznych,  w  tym  rzetelność  i 
terminowość  oraz  oraz  sposób 
rozliczenia otrzymanych środków

10 8 Komisja opierała swoją ocenę na 
informacjach dotyczących realizacji przez 
podmiot zadań publicznych w latach 2009-
2011, rzetelności i terminowości realizacji 
zadań oraz sposobu ich rozliczenia oraz 
wynikach przeprowadzonych kontroli.

5. Planowany przez  oferenta  wkład 
rzeczowy,  osobowy,  w  tym 
świadczenia  wolontariuszy  i 
praca społeczna członków

5 3 Zgodnie z przyjętymi przez komisję 
szczegółowymi kryteriami oceny 
merytorycznej za wykazanie w ofercie 
wyłącznie wkładu rzeczowego lub wyłącznie 
wkładu osobowego oferent mógł otrzymać 3 
pkt., za wykazanie wkładu osobowego i 
wkładu rzeczowego 5 pkt. Kosztorys 
poddanej ocenie oferty nie zawierał wyceny 
społecznej pracy członków a jedynie 
informację o tym fakcie opisaną w zasobach 
rzeczowych, co nie pozwoliło na przyznanie 
wyższej liczby punktów.
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Łączna liczba punktów 100 60 -

Zgodnie z § 9 pkt 3 Regulaminu komisji konkursowej stanowiącej załącznik nr 1 
do zarządzenia nr 9/2009 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie 
ustalenia  trybu  oceny  ofert  i  kontroli  realizacji  zadań  publicznych  zlecanych  przez 
miasto Lublin podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego oferta, która w 
wyniku ostatecznej oceny merytorycznej uzyskała mniej niż 65 pkt. zostaje odrzucona.

W dniu 21 lutego 2012 r.  ogłoszony został  konkurs ofert  na realizację zadań 
publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2012. Klub 
Motorowy Cross może składać ofertę na zadanie pod tytułem „Realizacja programów 
szkolenia  sportowego  w kategoriach  wiekowych  seniorów  w różnych  dyscyplinach 
sportu”. Termin składania ofert upływa 16 marca 2012 r. o godz. 15.30.

Znak sprawy: BRM.II-0003.1.32.2012 Lublin, dnia 13.03.2012 r.
Nr dokumentu: 70567/03/2012 Strona 5 z 5


