Łabiszyn, dnia 23.02. 2012r.

PROTOKÓŁ
z posiedzenia komisji konkursowej otwartego konkursu ofert organizacji pozarządowych na
wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
w2012r.
1.Komisja konkursowa została powołana na podstawie Zarządzenia Burmistrza Łabiszyna
Nr IBP. 0050.6.2012 z dnia 09.02.2012 r. w składzie:
1. Katarzyna Andrysiewicz
2. Adrian Lubiszewski
3. Eugeniusz Rzymyszkiewicz
2. Komisja obradowała w dniu 22.02.2012 r. Przed podjęciem obrad każdy z członków
komisji złożył oświadczenie o nie pozostawaniu w jakimkolwiek stosunku prawnym bądź
faktycznym z podmiotami przystępującymi do w/w konkursu ofert.
3. Komisja ustaliła, iż łącznie wpłynęło 7 ofert na realizację zadania publicznego, a następnie
dokonała oceny formalnej wniosków.
4. Wszystkie oferty spełniły wymogi formalne i zostały dopuszczone do oceny merytorycznej.
5. Oceny merytorycznej dokonano na indywidualnej karcie oceny ofert w oparciu o
następujące kryteria:
- zgodność oferty z założeniami konkursu 0-10 pkt.
- możliwość realizacji zadania (w tym posiadanie odpowiedniego doświadczenia oraz
potencjału ludzkiego, ekonomicznego i rzeczowego) 0-10 pkt.
- ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego
( celowość planowanych kosztów, efektywność, oszczędność, poprawność i kompletność).
O- 5 pkt.
- zgodność oferty ze statutem, posiadanie niezbędnych zezwoleń, upoważnień i decyzji
wymaganych przepisami prawa 0-5 pkt.
- ocena realizacji wcześniej powierzonych projektów ( rzetelność, terminowość, oraz
sposób rozliczenia innych zadań finansowanych z budżetu Gminy) O- 5 pkt.
6. Średnią arytmetyczną punktów zestawiono na karcie oceny zbiorczej ofert wraz z
proponowaną kwotą dotacji ( zał. Nr 1)
7. Komisja przedstawiła wyniki konkursu Burmistrzowi Łabiszyna, który podejmie ostateczną
decyzję o przyjęciu ofert do realizacji oraz przeznaczeniu i wysokości przyznanej dotacji.

8.

Prace komisji zostały sfinalizowane podpisaniem niniejszego protokołu.

Podpisy członków komisji:

l. Katarzyna Andrysiewicz
2. Adrian Lubiszewski
3. Eugeniusz Rzymyszkiewicz

KARTA OCENY ZBIORCZEJ OFERT organizacji pozarządowych na wykonanie zadania publicznego w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012r.
Lp

1.

Nazwa oferentów

Uczniowski Klub Sportowy „ LIDER" przy Zespole Szkól w Łabiszynie, ul. Nadnotecka 2, 89-210 Łabiszyn
Zadanie: Działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego „LIDER".

2.

35 pkt.

3.000,00

35 pkt.

9.000,00

34,3 pkt.

4.000,00

34 pkt.

15.000,00

27 pkt.

4.000,00

26,3 pkt.

4.000,00

Ludowy Zespól Sportowy „ Jutrzenka" Jabłówko, 89-210 Łabiszyn
Zadanie: Działalność Ludowego Zespołu Sportowego „ Jutrzenka" Jabłówko

5.

14.000,00

Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Szkół w Lubostroniu, 89-210 Łabiszyn
Zadanie: Działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego.

4.

35 pkt.

Proponowana
kwota dotacji
zł

Uczniowski Klub Sportowy „ LIDER" przy Zespole Szkól w Łabiszynie, ul. Nadnotecka 2, 89-210 Łabiszyn
Zadanie: Aktywność ruchowa również dla osób dorosłych.

3.

Średnia
wartość
uzyskanych
punktów
max.35 pkt.

Jeździecki Klub Sportowy „VULCAN" Łabiszyn, Smogorzewo 47, 89-210 Łabiszyn
Zadanie: Jazda konna sposobem na spędzenie wolnego czasu, integracja społeczeństwa oraz promocja gminy
Łabiszyn.

6.

Związek Harcerstwa Polskiego
Zadanie: Działalność Łabiszyńskiej Drużyny Harcerskiej

7.

Uczniowski Klub Sportowy „ HUZAR FC" BUSZKOWO
Zadanie: Działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego „ HUZAR FC" Buszkowo

