Protokół
posiedzenia Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem nr 7/2019/RSO Wójta
Gminy Krośnice z dnia 14 stycznia 2019 r.

W dniu 18 stycznia 2019 r. w Urzędzie Gminy Krośnice odbyło się posiedzenie Komisji
Konkursowej w składzie:
a)
b)
c)
d)

Adam Głowiński- Przewodniczący Komisji
Iwona Nawrot- Zastępca Przewodniczącego Komisji
Paulina Piskorz- Sekretarz Komisji
Anna Rudkiewicz- Członek Komisji

1. Celem posiedzenia Komisji było rozpatrzenie ofert złożonych na ogłoszony przez Wójta
Gminy Krośnice otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt: „Wspieranie
i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu seniorskiego na terenie Gminy Krośnice”.
2. Komisja w oparciu o ;
1) Zarządzenie nr 108/2018/RSO Wójta Gminy Krośnice z dnia 13.12.2018 r. w sprawie
ogłoszenia otwartego konkursu ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie,
2) Zarządzenie nr 13/2018/RSO Wójta Gminy Krośnice z dnia 26.01.2018 r. w sprawie
regulaminu pracy Komisji Konkursowych powołanych do oceny ofert złożonych w ramach
otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań w
trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Przeanalizowała i oceniła złożone oferty pod względem formalnym. Oceny ofert oraz
wniosków dokonano na Karcie oceny formalnej.
3. Na ogłoszony konkurs wpłynęło 6 ofert.
4. Wszystkie oferty przeszły ocenę formalną i jednocześnie zostały dopuszczone do oceny
merytorycznej.
5. Oferenci, którym została przyznana niższa kwota dotacji od wnioskowanej zobowiązani są
do złożenia zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania oraz kalkulacji
przewidywanych kosztów realizacji zadania z zachowaniem 5% udziału wkładu finansowego
i osobowego w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji.
Podpisy członków Komisji:
1.Adam Głowiński- ……………………….
2.Iwona Nawrot- ……………………….
3.Paulina Piskorz- ……………………….
4.Anna Rudkiewicz- ………………

SPRAWOZDANIE Z OCENY OFERT
1.Oferty ocenione
Nazwa zadania publicznego
Lp.

1.

2.

Nazwa organizacji pozarządowej

SADY WIERZCHOWICE

STOWARZYSZENIE ZIEMI
KROŚNICKIEJ „BRANDA”

3.

„AKTYWNE ŁAZY”

4.

KLUB PIŁKARSKI „PŁOMIEŃ”
w Krośnicach

Zadanie publiczne wskazane w
ofercie
Organizacja i przeprowadzenie
systematycznych treningów
oraz udział w turniejach i
rozgrywkach sportowychtenis stołowy
Organizacja treningów i
zawodów sportowych oraz
udział w rozgrywkach zgodnie
z kalendarzem imprez DOZTS
i PZTS
Treningi i udział w lidze piłki
nożnej Klubu Sportowego
„AKTYWNE ŁAZY” oraz
organizacja turnieju
seniorskiego- II Memoriał im.
Bogdana Kowala
Organizacja i przeprowadzenie
systematycznych treningów
oraz organizacja i udział w
rozgrywkach w DZPN klubu

Wnioskowana kwota
dotacji

Ilość
uzyskanych
punktów

Proponowana
kwota dotacji

5 280,00 zł

52 pkt

4 860,00 zł

8 300,00 zł

30 pkt

4 500,00 zł

26 040,00

21 pkt

9 850,00 zł

6 800,00 zł

41 pkt

5 000,00 zł

Uwagi

Płomień Krośnice na sezon
2019
5.

Sympatycy Sportów
Wytrzymałościowych „TEAM
KROŚNICE”

6.

Sympatycy Sportów
Wytrzymałościowych „TEAM
KROŚNICE”

Organizacja i przeprowadzenie
systematycznych treningów
dla osób dorosłych w bieganiu
Organizacja i przeprowadzenie
II Krośnickiego Biegu Pełną
Parą dla ludzi dorosłych

Podpisy członków komisji konkursowej:
Adam Głowiński
Iwona Nawrot
Paulina Piskorz
Anna Rudkiewicz

ZATWIERDZAM:

Podpis(y) osoby zatwierdzającej wyniki
otwartego konkursu ofert:
Wójt Gminy Krośnice
/-/ Andrzej Biały

2 850,00

46 pkt

2 350,00

8 000,00

28 pkt

4 000,00

