Protokół
Komisji Konkursowej z przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych Gminy Marciszów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
na rok 2018 przeprowadzonego w dniu 12 lutego 2018 roku o godz. 08.00
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
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 /tekst jednolity (Dz. U. 2016 poz.1817). 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.
LKS „BÓBR” od wielu lat prowadzi działalność sportową w miejscowości Marciszów.
Zajmuje się działalnością wychowawczą dzieci i młodzieży z terenu gminy Marciszów,
organizuje im czas wolny jak również mobilizuje ich do rywalizacji sportowej. W klubie
trenuje drużyna seniorów, juniorów, trampkarzy, młodzików, orlików i żaków oraz drużyna
siatkarska. Od wielu lat współpracuje z gminą.
LKS „LESK” od wielu lat prowadzi działalność sportową w miejscowości Sędzisław trenuje
drużynę seniorów, organizuje im czas wolny jak również mobilizuje ich do rywalizacji
sportowej. Od wielu lat współpracuje z gminą.
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 2018 r. w zakresie upowszechniania kultury
fizycznej i sportu w kwocie 30.000,00 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 - 23.000,00 zł
- dla LKS „Lesk” Sędzisław kwotę - 7.000,00 zł
Wymienione środki przekazane zostaną na konto oferentów po podpisaniu stosownych
umów.
Sposób przekazania i rozliczenia przekazanych środków określony zostanie w umowie.
O sposobie rozpatrzenia ofert, oferenci powiadomieni zostaną pisemnie.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Podpisy członków Komisji:
1……………………………..
2……………………………..

