Opalenica, 04 lutego 2016 r.

ZATWIERDZAM
PROTOKÓŁ
z wyboru ofert, złożonych w otwartym konkursie ofert
na dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Opalenica w 2016 r.

1. Organ zlecający wykonanie w formie wspierania zadań publicznych na terenie Gminy Opalenica:
Burmistrz Opalenicy.
2. Przedmiot konkursu:
Udzielenie wsparcia finansowego klubom sportowym, prowadzącym działalność w zakresie takich dyscyplin sportowych jak: koszykówka, piłka nożna,
podnoszenie ciężarów, tenis ziemny, tenis stołowy i taniec sportowy, na rozwój sportu w celu: poprawy warunków uprawiania sportu, upowszechniania i
krzewienia sportu wśród mieszkańców Gminy Opalenica, zwiększenia dostępności mieszkańców Gminy Opalenica do działalności sportowej, popularyzacji
uprawiania sportu, integrowania kibiców, kreowania pozytywnego wizerunku Gminy.
3. Termin składania ofert:
do 29 stycznia 2016 r.
4. Rozpatrzenie ofert:
Otwarcia ofert dokonała komisja konkursowa, powołania zarządzeniem Burmistrza Opalenicy nr 19/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. w składzie:
Przewodniczący komisji

Paweł Jakubowski

Członek komisji

Feliks Straburzyński,

Członek komisji

Iwona Bobowska,

Członek komisji

Eugeniusz Wojtkowiak,

Członek komisji

Katarzyna Cecuła.

Do 29 stycznia 2016 r. złożono łącznie sześć ofert.

Przy rozpatrywaniu ofert brano pod uwagę następujące kryteria:
1.

znaczenie zgłoszonej oferty dla realizacji celu publicznego,

2.

możliwości realizacji zadania publicznego przez klub sportowy,

3.

wysokość środków budżetowych przeznaczonych na konkurs,

4.

przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania (kosztorys projektu) w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

5.

planowany przez klub sportowy udział środków finansowych własnych lub pochodzących z innych niż budżet Gminy źródeł na realizację zadania a także
wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

6.

ocenę oferty pod względem formalnym.

W oparciu o przedstawione wyżej kryteria wyboru ofert dokonano oceny sześciu złożonych ofert. Na sześć zgłoszonych sześć ofert spełniało wymogi, wynikające z
treści ogłoszenia o konkursie.
Pozytywnie rozpatrzono sześć ofert. W oparciu o dokonaną ocenę ofert, Komisja proponuje zlecić niżej wymienionym organizacjom pozarządowym realizację sześciu
zadań na łączną kwotę 200 000,00 zł.

Wykaz zadań publicznych Gminy Opalenica wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert oraz wysokość przyznanych dotacji.

NAZWA ZADANIA

Propagowanie gry w piłkę koszykową, a także promocja miasta
poprzez udział zawodników Basket Team w turniejach
towarzyskich i zawodach ligowych, organizowanych przez
PZKOSZ w mieście Opalenica i na terenie całego kraju.
Upowszechnianie i krzewienie sportu wśród mieszkańców
gminy Opalenica wraz ze zwiększeniem dostępności do
działalności sportowej; prowadzenie zajęć z masowej kultury
fizycznej oraz działalności wychowawczej wśród dorosłych,
dzieci i młodzieży; organizowanie zawodów sportowych na
obiektach sportowych na terenie gminy Opalenica wraz z ich
utrzymaniem i przygotowaniem do sezonu sportowego;
integrowanie kibiców poprzez organizowanie cyklicznych
zawodów sportowych.
Poprawa warunków uprawiania sportu; upowszechnianie i
krzewienie sportu wśród mieszkańców gminy Opalenica;
zwiększenie mieszkańcom gminy dostępności do działalności
sportowej; popularyzacja uprawiania sportu; integrowanie
kibiców; kreowanie pozytywnego wizerunku gminy.
Prowadzenie zajęć sportowych, udział w rozgrywkach ligowych
koszykówki dziewcząt oraz prowadzenie działalności
wychowawczej i popularyzatorskiej wśród dzieci i młodzieży
gminy Opalenica.
Dofinansowanie rozwoju sportu w gminie Opalenica roku 2016.

WNIOSKOWANA
NAZWA PODMIOTU
WYSOKOŚĆ DOTACJI

PRZYZNANA
WYSOKOŚĆ
DOTACJI
NA 2016 r.

UDZIAŁ DOTACJI
PRZYZNANEJ
W WNIOSKOWANEJ

Basket Team
Opalenica

24 000,00

21 800,00 zł

90,8%

KS Promień
w Opalenicy

130 000,00

119 000,00 zł

91,5%

LKS Ogrol
w Sielinku

14 000,00

12 600,00 zł

90%

Międzyszkolny
Klub Sportowy
w Opalenicy

18 000,00

16 200,00 zł

90%

Miejski Klub
Tenisa Stołowego
w Opalenicy

16 000,00

14 400,00 zł

90%

NAZWA ZADANIA

Propagowanie tańca sportowego oraz promocja Opalenicy
poprzez udział zawodników UKS Brawo w turniejach
ogólnopolskich i zawodach sportowych w ramach
współzawodnictwa Polskiego Związku Tańca Sportowego.
SUMA PRZYZNANYCH DOTACJI

WNIOSKOWANA
NAZWA PODMIOTU
WYSOKOŚĆ DOTACJI

UKS „Brawo”
Opalenica

17 700,00

PRZYZNANA
WYSOKOŚĆ
DOTACJI
NA 2016 r.

UDZIAŁ DOTACJI
PRZYZNANEJ
W WNIOSKOWANEJ

16 000,00 zł

90,4%

200 000,00 zł

