ZATWIERDZAM

Opalenica, 27 grudnia 2017 r.
PROTOKÓŁ
z wyboru ofert organizacji pozarządowych, które przystąpiły do otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku
zadań Gminy Opalenica z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

1. Organ zlecający wykonanie w formie wspierania zadań publicznych na terenie Gminy Opalenica:
Burmistrz Opalenicy.
2. Przedmiot konkursu:
Wspieranie realizacji przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu (art. 4 ust. 1 pkt
17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817).
3. Termin składania ofert:
do 15 grudnia 2017 r.
4. Rozpatrzenie ofert:
Otwarcia ofert w dniu 21 grudnia 2017 r. dokonała komisja konkursowa powołania zarządzeniem Burmistrza Opalenicy nr 216/2017 z 14 grudnia 2017 r.
w składzie:
przewodniczący komisji
Paweł Jakubowski,
sekretarz komisji
Tomasz Andrzejewski,
członek komisji
Katarzyna Cecuła,
członek komisji
Ryszard Piotrowski,
członek komisji
Tomasz Matusiak.
Do 15 grudnia 2017 r. złożono łącznie trzynaście ofert.
Przy rozpatrywaniu ofert brano pod uwagę następujące kryteria:
1. ocena zgłoszonych możliwości realizacji zadania przez podmiot,
2. jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot ma zrealizować zadanie,
3. deklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,
4. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym relacji do zakresu rzeczowego zadania,
5. analiza i ocena wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposobu
rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,

6. planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym praca społeczna członków i wolontariuszy.
Na trzynaście zgłoszonych ofert dwanaście spełniało wymogi, wynikające z treści ogłoszenia o konkursie. Oferta Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Basket Team w
Opalenicy nie spełniała warunków konkursu. Łączna wartość wnioskowanych dotacji wyniosła 138 166,40 zł.

Komisja dokonała oceny dwunastu złożonych ofert w oparciu o przedstawione wyżej kryteria wyboru. W oparciu o dokonaną ocenę ofert, Komisja proponuje zlecić
niżej wymienionym organizacjom pozarządowym realizację dziesięciu zadań, na łączną kwotę 65 000,00 zł.
W przypadku ofert złożonych przez: Fundację Piotra Reissa pt. Organizowanie cyklicznych zawodów sportowych Reiss Cup 2018 – turnieju piłki nożnej
oraz Fundacji Lech Poznań Football Academy na zadanie pt.: Organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży z Gminy Opalenica oraz udział w zawodach
sportowych w zakresie piłki nożnej dotacji nie przyznano.
Wykaz zadań publicznych Gminy Opalenica wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert oraz wysokość przyznanych dotacji:

NAZWA ZADANIA

Tenis stołowy łączy pokolenia
Prowadzenie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, prowadzenie
działalności wychowawczej, organizowanie cyklicznych zawodów sportu szkolnego w grach
zespołowych i lekkiej atletyce na terenie Miasta i Gminy, promowanie Opalenicy na terenie
województwa i kraju przez udział w zawodach sportowych.
Propagowanie i rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez
organizację i prowadzenie zajęć z zakresu tańca sportowego i akrobatyki.
Międzynarodowy Turniej Klasyfikacyjny Europejskiej Federacji Tenisowej „Tennis Europe”
Młodzików i Młodziczek do lat 14 w tenisie ziemnym.

Nordic Walking formą sportu, turystyki i rekreacji

NAZWA
PODMIOTU

WYSOKOŚĆ
DOTACJI
NA 2018 r.

LICZBA
PRZYZNANYCH
PUNKTÓW/
PUNKTÓW
MOŻLIWYCH DO
UZYSKANIA

Miejski Klub
Tenisa Stołowego
Opalenica

6 000,00 zł

95/100

Międzyszkolny
Klub Sportowy
w Opalenicy

12 000,00 zł

100/100

9 000,00 zł

95/100

5 000,00 zł

90/100

850,00 zł

90/100

Uczniowski Klub
Sportowy „Brawo”
Opalenica
Klub
Sportowy„Promień
” Opalenica
Polskie
Stowarzyszenie na
Rzecz Osób
z Upośledzeniem
Umysłowym
Koło w Opalenicy
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NAZWA ZADANIA

Biegaj z Opalenickim Klubem Biegacza
Unihokej jako sposób popularyzacji zdrowego trybu życia, zasad fair play i Miasta i Gminy Opalenica
Prowadzenie i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w szczególności dyscypliny jaką jest karate
olimpijskie WKF wśród dzieci i młodzieży. Promowanie Opalenicy poprzez udział zawodników w
rywalizacji na terenie województwa i kraju.
Młodzieżowa Sekcja Strzelecka – Propagowanie strzelectwa sportowego wśród dzieci i młodzieży
Prowadzenie zajęć tanecznych i akrobatycznych dzieci i młodzieży w 2018 roku
SUMA PRZYZNANYCH DOTACJI

NAZWA
PODMIOTU

Opalenicki Klub
Biegacza
Klub Sportowy
Spartanie
Opalenica
Opalenicki Klub
Sportowy
Kurkowe Bractwo
Strzeleckie
Opalenica Dance
Studio

WYSOKOŚĆ
DOTACJI
NA 2018 r.

LICZBA
PRZYZNANYCH
PUNKTÓW/
PUNKTÓW
MOŻLIWYCH DO
UZYSKANIA

5 800,00 zł

90/100

5 850,00

95/100

12 500,00

100/100

1 000,00

85/100

7 000,00

80/100

65 000,00 zł
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