
z posiedzenia Komisji ds. rozpatrywania wniosk6w 0 uiyczenie lokali uiytkowych 

organizacjom pozarzqdowym w dniu 11 lutego 2020 r., powotanej Zarzqdzeniem 

Nr 6648/VII/11 Prezydenta Miasta todzi z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie powotania 

Komisji ds. rozpatrywania wniosk6w 0 uiyczenie lokali uiytkowych organizacjom 

pozarzqdowym prowadzqcym dziatalnosc poiytku publicznego. 

W sktad Komisji wchodzq : 

1) PrzewodniczClcy: 	 - tukasz Prykowski 

Petnomocnik Prezydenta Miasta todzi 

ds. Wspotpracy z Organizacjami PozarzCldowymi; 

2) Z-ca PrzewodniczClcego: 	 - Grzegorz Justynski 

Dyrektor Biura ds. Partycypacji Spotecznej 

w Departamencie Polityki Spotecznej 

Urz~du Miasta todzi; 

3-10) Cztonkowie: - Stawomir Lesniak 
przedstawiciel Wydziatu Dysponowania Mieniem 
w Departamencie Gospodarowania MajCltkiem 
Urz~du Miasta todzi; 
- Ewa Grabarczyk 
przedstawiciel Biura ds. Rewitalizacji 
w Departamencie Rewitalizacji i Sportu 
Urz~du Miasta lodzi; 
- Rafat Fijatkowski 
przedstawiciel Biura ds. Partycypacji Spotecznej 
w Departamencie Polityki Spotecznej 
Urz~du Miasta lodzi; 
- Robert Prencel 
przedstawiciel Wydziatu Zdrowia i Spraw Spotecznych 
w Departamencie Polityki Spotecznej 
Urz~du Miasta lodzi; 
- Eliza Zi6tkowska - Lewandowicz 
przedstawiciel Miejskiego Osrodka Pomocy 

Spotecznej; 

- Jacek J~drzejczak 

przedstawiciel KDO ds. polityki lokalowej 

Obstug~ organizacyjno-technicznCl Komisji pefnita Pani Katarzyna Snarska, 

przedstawiciel Biura ds. Partycypacji Spotecznej w Departamencie Polityki Spotecznej 

Urz~du Miasta lodzi. 
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Przebieg posiedzenia i ustalenia w dniu lllutego 2020r. : 

1. Przedstawienie os6b powotanych do sktadu Komisji. 

2. Przedstawienie podstawy prawnej konkursu i om6wienie kryteri6w oceny wniosk6w. 

3. Rozstrzygnh~cie co do zgodnosci wniosk6w z formalnymi wymogami konkursu. 

4. Prezentacja wniosk6w oraz dyskusja nad nimi. 

5. Punktacja wniosk6w na Kartach Oceny Merytorycznej Wniosk6w. 

Posiedzenie Komisji odbyto si~ w siedzibie UMt w Matej Sali Obrad (Iista obecnosci 
cztonk6w Komisji stanowi zatClcznik nr 1 do niniejszego protokotu). PrzewodniczClcy dokonat 
prezentacji warunk6w konkursu na uiyczenie lokali uiytkowych dla organizacji 
pozarzCldowych. Kolejno om6wit priorytety konkursowe oraz kryteria oceny wniosk6w. 
Do konkursu ztoiyty swoje wnioski 4 organizacje: Stowarzyszenie Ewangelizacyjno
Charytatywne "Mocni w Duchu" t6dz, al. Kosciuszki 48!4U; Oddziat Rejonowy Polski ego 
Zwiqzku Emeryt6w, Rencist6w i Inwalid6w t6dz - Batuty, t6dz, ul. Limanowskiego 124a; 
Fundacja Kamelot t6dz, ul. Kilinskiego 13 10k. 1 (2U), Fundacja dla Dzieci z Chorobami 
Nowotworowymi KRWINKA t6dz, ul. Rewolucji 1905r. 9. 

Cztonkowie Komisji wypetnili oswiadczenia 0 pozostawaniu !niepozostawaniu 
w jakimkolwiek stosunku prawnym ani faktycznym z wnioskodawcami przyst~pujClcymi 

do konkursu w sprawie uiyczen (zatClcznik nr 2 do protokotu) oraz dokonali analizy formalnej 
ztoionych wniosk6w. Oddziat Rejonowy Polskiego ZwiClZku Emeryt6w, Rencist6w i Inwalid6w 
t6dz - Batuty nie spetnit warunk6w formalnych (brak zatqczonej opinii podmiotu 
administrujqcego lokalem), natomiast pozostate organizacje je spetnity i nie posiadaty 
zalegtosci z tytutu czynszu, zatem w kolejnym eta pie konkursu mogty bye ocenione 
merytorycznie. 

PrzewodniczClcy om6wit Kart~ Indywidualnej Oceny Wniosku zalecajClc przy ocenie 
merytorycznej wzi~cie pod uwag~ na ile dotychczasowe i planowane dziatania organizacji 
i ich rezultaty wpisujCl si~ w obszary priorytetowe. Konkurs ogtoszony byt w czterech 
obszarach priorytetowych wynikajqcych z Polityki Spotecznej 2020+ i dotyczyt: aktywizacji 
spotecznej senior6w; wzmocnienia kapitatu spotecznego dzieci i mtodzieiy m.in. poprzez 
rozw6j dziatan stuiqcych wyr6wnywaniu ich szans oraz wsparcia rodzin w trudnej sytuacji 
iyciowej i tworzenie warunk6w do jej optymalnego funkcjonowania, dziatan lokalnych 
skierowanych na budowanie wi~zi sqsiedzkich (w obszarze rewitalizacji lub na terenie 
osiedli). Przewodniczqcy zaznaczyt ie przy ocenie wniosk6w naleiy wziCle pod uwag~, 
czy dziatania organizacji wpisujCl si~ bezposrednio w priorytety konkursowe, czy stanowiq 
gt6wny nurt dziatania organizacji oraz czy dziatania sCl scisle kierowane do wskazanych 
w priorytetach grup docelowych. Komisja przystClpita do oceny merytorycznej na kartach 
oceny indywidualnej wniosk6w. Wszystkie wnioski byty szczeg6towo omawiane i oceniane 
na posiedzeniu. Wszyscy cztonkowie Komisji mieli moiliwose zapoznania si~ z tresciq 
zgtoszonych wniosk6w wczesniej (byty one udost~pnione cztonkom komisji w wersji 
elektronicznej 6 lutego 2020 r.). Przewodniczqcy przypomniat zasady punktacji, gdzie przy 
wyliczeniach odrzuca si~ najniiszCl i najwyiszCl liczb~ punkt6w. Przy ocenie merytorycznej, 
opr6cz zgodnosci z obszarami priorytetowymi konkursu, brano r6wniei pod uwag~ zgodnose 
cel6w prowadzonych dziatan przez organizacj~ z programami i politykami Miasta, przyj~tymi 
odr~bnymi uchwatami Rady Miejskiej w todzi, oceniano harmonogram planowanych dziatan, 
efektywnose ekonomicznCl i spotecznCl uiyczenia oraz zapewnienie dost~pnosci lokalu 
dla os6b z niepetnosprawnosciami. 

Komisja analizowata m.in. czy prowadzone dziatania organizacji w lokalu majCl 
charakter dorazny czy systematyczny oraz na jakim poziomie zadania te realizowane byty 
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dotychczas. Komisja brata pod uwag~ r6wniei planowany budiet organizacji przeznaczony 
na dziafania w uiyczonym lokalu, jak i spos6b przeznaczenia oszcz~dnosci z czynszu 
(w przypadku ew. uiyczenia). Oceniano r6wniei prawdopodobienstwo finansowania 
przysztych dziafan w lokalu w nawiqzaniu do dziafalnosci organizacji z lat ubiegtych oraz 
tegorocznego planu finansowego. Komisja zwracata ponadto uwag~ czy i w jakim zakresie 
organizacja poniosta dotychczas nakfady z tytutu remontu lokalu i dostosowania go 
do potrzeb os6b niepefnosprawnych. Kaidy z wniosk6w oceniony zostat na posiedzeniu 
przez 7 czfonk6w Komisji. Gt6wnie dyskutowano 0 planach wydatkowania zaoszcz~dzonych 
na czynszu srodk6w przez wszystkie ubiegajqce si~ 0 uiyczenie organizacje. Rozpatrywano 
kwestie efektywnosci planowanych wydatk6w oraz uiytecznosci dla samych organizacji i ich 
beneficjent6w. 

Komisja postanowita na tym ostatecznie zakonczyc obrady, a wszystkie dokumenty 
zawierajqce fqcznq punktacj~ oraz sredniq wynikajqcq ze zbiorczej oceny wniosk6w przesfac 
czfonkom komisji drogq elektronicznq do wglqdu. 

W dniu 19 lutego 2020 r. cztonkom Komisji zostato rozestane pocztq elektronicznq 
zbiorcze zestawienie wniosk6w zawierajqce przyznane punkty dla kaidej organizacji w celu 
akceptacji wynik6w konkursu. Maksymalna liczba punkt6w moiliwych do zdobycia w ramach 
oceny merytorycznej wynosita 30 pkt. Poszczeg61ne organizacje uzyskaty sredniq ocen od 
27,4 pkt do 22,2 pkt. Do uiyczenia mogty zostac wytypowane organizacje, kt6re zdobyty 
min. 70% maksymalnej ilosci punkt6w (min. 21 pkt). Wymaganq sredniq punkt6w uzyskaty 
wszystkie 3 organizacje, kt6re zakwalifikowaty si~ do rekomendacji przyznania uiyczenia 
lokalu, Sq to: Stowarzyszenie Ewangelizacyjno-Charytatywne "Mocni w Duchu" t6dz, 
ul. Kosciuszki 48/4U; Fundacja Kamelot t6dz, ul. Kilinskiego 13 lok.1 (2U); Fundacja dla 
Dzieci z Chorobami Nowotworowymi KRWINKA t6dz, ul. Rewolucji 1905r. 9. 

Zatqczniki: 

- Lista obecnosci 

- Ocena formalna wniosk6w 

- Zestawienie zbiorcze wniosk6w 

Sporzqdzita 

Katarzyna Snarska 
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Podpisy czlonk6w Komisji: 

- tukasz Prykowski ..........-Iv...dt.f..(..........~&.e;:;.;.!.6t.~................ 


- Slawornir Lesniak ......~~t.....~~.............................. 


- Ewa Grabarczyk .........f.~.q".......t#..":!.¥........................................ 

- Rafal fijalkowski ........~........... fjq[Je.t!i3:.!................................ .. 


- Robert Prencel .............w..e4...~~.~............................................ 


- Eliza Zi6fkowska - Lewandowicz ...W.~......~~.~~!:-.. :... ~~lo~ 

\\ '. "" 
, i' "-1\ ), .~'\.\. ~ . -~.\ \' 

- Jacek J~drzejczak ............,~..............~ii~.
". ..... ......................................... 

, \ \ \ 

,~ '~' 
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ZESTAWIENIE ZBIORCZE WNIOSKOW 

ztoionych do konkursu na uiyczenie lokalu uiytkowego, ogtoszonego na podstawie 


zarzC:ldzenia Nr 2934/VIII/19 Prezydenta Miasta todzi z dnia 23 grudnia 2019 r. 


lP 10 
WNIOSKU 

NAZWA 
WNIOSKOOAWCY 

AORES lOKAlU SREONIA 
PUNKTACJA 

1 

1 

2 

1 

3 
Stowarzyszenie 

EwangelizacYJno-
Charytatywne "Mocni w 

Duchu" 

4 

t6dz, al. Kosciuszki 48!4U 
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27,4 

I 
: 
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Fundacja Kamelot t6dz, ul. Kilinskiego 13 lok.1 

(2U) 
22,2 

Fundacja dla Dzieci z 
Chorobami Nowotworowymi

4 4 <6dt, ul. Rewol"J; 1905,.", 9 : 25,6
KRWINKA 


