Łabiszyn, dnia 24.02.2017r.

PROTOKÓŁ

z posiedzenia komisji konkursowej otwartego konkursu ofert organizacji pozarządowych na
wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w
2017 r.

1 .Komisja konkursowa została powołana na podstawie Zarządzenia Burmistrza Łabiszyna
Nr 0050.4.2017 z dnia 21.02.2017 r. w składzie:
1. Katarzyna Andrysiewicz - Przewodnicząca Komisji
2. Adrian Lubiszewski - Członek Komisji
3. Bohdan Kamiński- Członek Komisji
2. Komisja obradowała w dniu: 23.02.2017 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 9 ofert na realizację zadania publicznego, a następnie
dokonała oceny formalnej wniosków.
4. Wszystkie

oferty spełniły wymogi formalne i zostały dopuszczone do oceny

merytorycznej.
5. Przed dokonaniem oceny merytorycznej pan Bohdan Kamiński opuścił posiedzenie. Z tego
też względu komisja obradowała w składzie dwuosobowym na podstawie art.15 ust. 2da pkt.
2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz.

U. 2016 póz. 1817)
6. Oceny merytorycznej dokonano na indywidualnej karcie oceny ofert

w oparciu o

następujące kryteria:
- możliwość realizacji zadania -w tym posiadanie odpowiedniego doświadczenia oraz
potencjału ludzkiego ( w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków)
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 - l O pkt.
- zgodność oferty ze statutem, posiadanie niezbędnych zezwoleń, upoważnień i decyzji
wymaganych przepisami prawa 0-5 pkt.

- planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 udział
środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację
zadania publicznego -0-5 pkt
- ocena jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja
pozarządowa lub podmioty wymienione w art. 3 ust, 3 będą realizować zadanie publiczne-

0- 5 pkt.
- ocena realizacji wcześniej powierzonych projektów ( rzetelność, terminowość, oraz
sposób rozliczenia innych zadań finansowanych z budżetu Gminy) O- 5 pkt.
7. Średnią arytmetyczną punktów zestawiono na karcie oceny zbiorczej ofert wraz z
proponowaną kwotą dotacji ( zał. Nr 1)
8. Komisja przedstawiła wyniki konkursu Burmistrzowi Łabiszyna, który podejmie ostateczną
decyzję o przyjęciu ofert do realizacji oraz przeznaczeniu i wysokości przyznanej dotacji.
9. Prace komisji zostały sfinalizowane podpisaniem niniejszego protokołu.

Podpisy członków komisji:
1. Katarzyna Andrysiewicz
2. Adrian Lubiszewski

ZAŁĄCZNIK NR l Karta oceny zbiorczej ofert złożonych w konkursie na zadanie publiczne w zakresie wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej w 2017 r.

NAZWA ORGANIZACJI

LP.

WNIOSKOWANA
KWOTA zł

Braki formalne

Tytuł zadania

Proponowana
kwota
dofinansowania

Ocena
Zbiorcza
pkt.

1.

UKS LIDER

22. 700

Nie stwierdzono

18.000

34,25

Działalność UKS

11. 500

Nie stwierdzono

8.500

31,25

Jeździecki Klub Sportowy YULCAN ŁABISZYN
Jazda konna jako sposób spędzenia wolnego czasu,
integracja społeczeństwa, promocja Gminy Łabiszyn

15. 000

Nie stwierdzono

12.000

34,25

9.686

Nie stwierdzono

8.500

37

Działalność UKS LIDER

2.

3.

4.

UKS przy Zespole Szkół w Lubostroniu

Kujawsko -Pomorski Oddział Okręgowy PCK w
Bydgoszczy, Odział Rejonowy Żnin, Szkolne Koło
PCK przy ZS w Łabiszynie
Propagowanie kultury fizycznej poprzez promowanie
aktywnego spędzania czasu wolnego nad wodą z
elementami udzielania pierwszej pomocy.

5.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy

5.100

Nie stwierdzono

3.500

34,5

Koło nr 146 Lubostroń
Uczeń kontra mistrz- wędkarstwo wspólną pasją.

6.

Strzeleckie Bractwo Kurkowe w Łabiszynie
Popularyzacja sportów strzeleckich wśród mieszkańców
gminy Łabiszyn

7.

Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew KujawskoPomorska, Hufiec Pałuki

14 .000

Nie stwierdzono

11.200

35

22. 000

Nie stwierdzono

16.000

32,5

3.640

Nie stwierdzono

1.500

28

1.370

Nie stwierdzono

800

28

Harcerskie spotkania ze sportem
8.

Parafia Rzymsko- Katolicka p.w. Matki Boskiej
Różańcowej w Jabłówku
Działalność społeczna parafii Jabłówko

9.

Stowarzyszenie Trochę Kultury! ŻNIN
Dzień zdrowego stylu życia

