Protokół
Komisji Konkursowej z przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych Gminy Marciszów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
na rok 2016 przeprowadzonego w dniu 01 marca 2016 roku o godz. 13.00
Komisja konkursowa w składzie:
1. Marta Jędrzejowska - przewodniczący
2. Lilianna Tokarska - członek
3. Małgorzata Żuk - Kawa - członek
dokonała oceny niżej wymienionych ofert , które wpłynęły do tut. urzędu;
1. Oferta Ludowego Klubu Sportowego „ Lesk” Sędzisław
2. Oferta Ludowego Klubu Sportowego „Bóbr” Marciszów
3. Oferta Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska - Hufiec Kamienna
Góra
Po wnikliwym przeanalizowaniu złożonych ofert komisja stwierdziła , że są one zgodne
z wymaganymi procedurami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie /Dz. U. 2014 poz. 1118 ze zm./.Komisja zatwierdziła poprawność
złożonych wniosków ich cel i zasadność. Złożone oferty spełniają wymogi zawarte w
ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert na zadanie publiczne Gminy Marciszów w zakresie
kultury fizycznej i sportu.
Powyższe kluby sportowe od wielu lat prowadzą działalność sportową w miejscowościach
Marciszów i Sędzisław. Zajmują się działalnością wychowawczą młodzieży, organizują im
czas wolny jak również mobilizują młodzież do rywalizacji sportowej. Od wielu lat
współpracują z gminą .
Hufiec Kamienna Góra prowadzi 2 drużyny (harcerze i zuchy) jest to grupa ok. 30 osób,
zajmują się działalnością wychowawczą młodzieży, organizują im czas wolny.
Wykonywanie powierzonych zadań odbywa się bezpłatnie na zasadach wolontariatu.
Po przeanalizowaniu i zweryfikowaniu złożonych ofert pod względem określonych kryteriów
formalnych i merytorycznych, Komisja w oparciu o posiadaną dokumentację rozdysponowała
środki zaplanowane w budżecie gminy na rok 2016 r. w zakresie upowszechniania kultury
fizycznej i sportu w kwocie 32.000,00 zł.
W związku z powyższym Komisja zaproponowała przyznanie dotacji w/w oferentom.
Po zapoznaniu się z ofertami i protokołem Komisji , Wójt Gminy postanowił ostatecznie
przyznać środki w wysokości:
- dla LKS „Bóbr” Marciszów kwotę - 21.105,00 zł
- dla LKS „Lesk” Sędzisław kwotę - 9.094,00 zł
- dla ZHP - Hufiec Kamienna Góra kwotę - 1.801,00 zł
4. Wymienione środki przekazane zostaną na konto oferentów po podpisaniu stosownych
umów.
5. Sposób przekazania i rozliczenia przekazanych środków określony zostanie w umowie.
6. O sposobie rozpatrzenia ofert, oferenci powiadomieni zostaną pisemnie.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
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