Walim, dnia 28 kwietnia 2016 t.
I

PRoToKÓŁ

Z POSIEDZENIA KOMISJI KONKURSOWEJ

dotyczący oceny ofert zf,ożonych w III otwartym konkursie ofert na 2076 t.

L CZĘŚC OGOLNA
KomisjaKonkursowa obradowała w dniu: 28 kwiętnia2}76 r. w Sali Narad Urzędu Gminy
w Walimiu.

Konkurs ogłoszono na: rcalizację zńń publicznych w zal<resie kultury fizycznej i sportu,
zgodnie zuchwałą Xll57l20l5 RadyGminyWalim zdńaż7.10.20l5rr. wsprawie rocznego
Programu Współpracy Gminy Walim z otgarizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalnośó pożytku publicznego na2015 rok, oraz uchwałą nr XI|U7812015 z dńa
2I.12.20I5r. w sprawie zmiarry zńącznika do uchwały nrXU57l2015
2.Do dńa02 kwietnia 2016r. do godz. 15.00 ńożono 3 oferty.
3. Oferty były złożonew terminie oraz ńe zostń! naruszone.
1.

4. W Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem nr 14612016 Wójta Gminy Walim
zdnia 25 kwietnia 2016 r.uczestńcĄy następujące osoby:

1. Przewodniozącakomisji

2.
3.

Członek komisji
Członek komisji

5.

Członek komisji

4.

Cńonekkomisji

Aleksandra Ignaszak - sekretarz Gminy Walim
- Wioletta Sowa - asystent dyrektora CKiT w Walimiu
- Ewelina Firlej - referent ds. promocji Gminy Walimiu
- Paweł Mazur - przedstawiciel organizacjipozarządowej
- Afur Husejko - przedstawiciel organizacjipozarządowej
-

II. OCENA FORMALNA
1.

Komisja Konkursowa dokonała otwarcia złożonych ofert

TabelaNr

l

(TńelaNr

1):

l

Lp.

Nazrva oferenta

1

Stowarzyszenie Sowiogórskie Horyzonty

2

Uczniowski Klub Sportowy Orlik

a
J

LZS

,,Grodno,, Zagorze Śląskie

2. Komisja KoŃursowa dokonała oceny formalnej ofert, ofert o których mowa w punkcie II. 2.
niniej szego protokołu.

3. Po dokonaniu oceny formalnej komisja nie
formalnych.

stwierdziŁa

w

złożonychofertach braków

III.
1.

OCENA MERYTORYCZNA

W dniach 27 kwietnia2016r. Komisja dokonała oceny merytorycznej ofeń,

zawar§T ni w
Komisja zapoznŃasię z ofertami. Następnie, w wyniku_oceny zgodnej z. kryteriami
na
wyliczoną
punktów
karcie oceny merytorycznej, dokonała pńyznańa punktów (średnią ilośó
nr 2),
podstawie indywióualnej oóeny kuidego zttzechczłoŃów komisji). (Tabela
2.

Tabela Nr 2

Nr

Ocena oferty.
Uzyskana ilośćpunktów

Nazwa oferenta

oferty
1.

Stowarzvszenie Sowiogórskie Horyzonty

49,8

2.

Uczniowski Klub Sportowy Orlik

5I,4

a
J.

LZS ,,Grodno,, Zagorze Śląskie

11,8

3.komisja konkursowa ustaliła listę oferentów, których oferty w

stopniu

ofert,
odpowiadają na warunki zawartew ogłoszeniu o otwartym konkursie

kultury fizYcznĄ i sPortu
Komisja wnioskuje, by wesprze ó realizację zadńgull]clvch w zakresie
przezjwa podmióty * określonych kwotach (Tabela Nr 3),
TabelaNr 3

Tytul zadania
nublicznego

Nazrva oferenta

Rajdowy Puchar Sudetów

owiogórskie

1.

Stowarzyszenie

2.

Uczniowski Klub Sportowy Orlik

S

Wysokość
dofinansowania
6 760,00 zł
7 500,00

ń

Siatkowei dla dzięci

uzasadnienie
wyboru/od tzucęńa ofert (Tabela Nr 4)
'abela nr

Nr

oferty
1

uzasadnienie

Nazwa oferenta
Stowarzyszenie
Sowiogórskie

HoryzonĘ

lllltl uzrd1
Stowarzyszenie Sowiogórskie Horyzonty na terenle \,mury vy
Skupia
promocyjnym,
charakterze
o
Ótresie nealiziwŃowiele-wydaizeń
W
sportów
em
rozwoj
zainteresowane
gminy
mieszkańców
młodych

L,,

ń

śrojowisko

sportowe
sńo"noao*vch. Kazdego roku reaiizuje co najmniej cztery wylal1enia
samochodowych,
rajdów
nui.."n cmń} setki uczestnitow i tibicow_fanów
s.ą!ulą."
'żiózonu
dodatkowe
oferta jest Lontynuacją wcześniej zainicjowanych dzińań a

zainteresowania.
wsparcie finansowe pozwoli ńa ich uatrakcyjnienie i wzrost
konkursu oferl z
III
otwartego
w-ogłoszeniu
Żioio"u oferta spehria waruŃi zawartę
r,
fizycznejnaZ}ll
zakresu zzabesusportu i kultury

Zlożonaoferta jesi kontynuacją działań z poprzedniego okresu,

2

1

uczniowski klub
Sportowy Orlik

UKS Orlik prowadzi działalnośćna terenie Gminy Walim obejmując swym zakresem
przede wszystkim jej mieszkańców, w tym dzieci w wieku od 6 lat, rrńodzież oraz
dorosłych. Działalnośćprowadzi od 2010 r. w oparciu o zasoby infrastruktury

technicmej gminnej oraz o zasoby kadrowe tj. nalczycieli wychowania ftzycznego z

wieloletnim doświadczeniem w zakresie sportu

i

rekreacji, doświadczeniem

pedagogiczrym oraz organizatorskim. W realizację działalnościUKS zaangużowani są
również rodzice. Swoją działalnościąUKS obejmuje grupę około 50 osób. WspóĘraca
zGminą Walim przebiega q sposób nie budzący zastrzeżeń.
Złożonaoferta jest kontynuacją wcześniejzainicjowanych zajęć z zakresu piłki
siatkowej dla dzieci a dodatkowe wsparcie finansowe pozwoli na ich uatrakcyjnienie i

3

LZS

,,Grodno,,
Zagótze Śląskie

wzrost zainteresowania.
Złożonaoferta spełnia waruŃi zawartę w ogłoszeniu III otwartego konkursu ofęńz
zakresu kultury fizycznej i sportu na20l6r.
Oferta uzyskała rekomendację Komisji Konkursowej do dq!:qnqqwąnł.
Złożona oferta nie spehria warunków zawarĘch w ogłoszeniu III otwartego konkursu
ofert z zakresu kultury fizycznej i spońu na2a16 r.
W wyniku dokonanej oceny, na podstawie kryteriów zawaĘ w karcie oceny
merytorycznej, oferta nie uzyskała minimalnej ilościpurktów.
W związku zpowyższym oferta nie uzyskała rekomendacji Komisji Konkursowej
do dofinansowania.

Protokół zakoiczono i po przeczytaniu podpisano.

Funkcja
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Przewodnicząca komisj i
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nazwisko

/\fl

^Podfis

Aleksandra Ignaszak
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Członek komisji

wioletta sowa

Członek komisji

Ewelina Firlej

Członek komisji

Paweł Mazut
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Artur Husejko

Członek komisji
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Artur Jarczok
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