Protokół
z otwartego konkursu ofert na realizację zadań w 2015 roku
przez kluby sportowe działające na terenie gminy Niepołomice

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań przez kluby sportowe przeprowadzony został 12 stycznia 2015 r.
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach, w Referacie Strategii i Promocji, przy ul. Zamkowej 5.
Komisja Konkursowa powołana w składzie:
1) Tadeusz Widomski – Przewodniczący Komisji,
2) Agata Gumularz – zastępca Przewodniczącego Komisji,
3) Grzegorz Leszczyński – członek Komisji,
4) Stanisław Wojtas – członek Komisji.
Komisja Konkursowa obecna w składzie:
1) Tadeusz Widomski – Przewodniczący Komisji,
2) Agata Gumularz – zastępca Przewodniczącego Komisji,
3) Grzegorz Leszczyński – członek Komisji,
na posiedzeniu otwartym w dniu 15 grudnia 2014 r. (nie stawił się żaden oferent) podała informację o liczbie
i o rodzaju złożonych ofert oraz o całkowitym koszcie proponowanych do realizacji zadań i stwierdziła iż złożonych
zostało 8 ofert. Na dotacje dla klubów sportowych, została przeznaczona w konkursie kwota 90.000,00 zł. (słownie:
dziewięćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy). Złożono wnioski o przyznanie dotacji na łączną kwotę 164.200,00 zł.
(słownie: sto sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście złotych zero groszy). Na posiedzeniu zamkniętym w dniu 12
stycznia 2015 r. Komisja Konkursowa stwierdziła, iż jedna oferta nie spełnia warunków formalnych. W ofercie
złożonej przez Uczniowski Klub Sportowy „Goniec” Staniątki termin realizacji zadania nie jest zgodny z terminem
określonym w ogłoszeniu o konkursie, a koszty niekwalifikowane zostały ujęte w kosztorysie ze środków z dotacji
(nagrody można finansować w wysokości nie przekraczającej 10% dotacji). Pozostałe złożone oferty spełniają warunki
formalne określone w uchwale Nr LXXII/552/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 26 października 2010 r. w
sprawie: „określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Niepołomice polegającego na
tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu” (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 3 grudnia 2010 r. Nr 641,
poz. 5251) oraz w ogłoszeniu o konkursie a także, że wszystkie oferty, które spełniają wymogi formalne, złożone
zostały w terminie wyznaczonym.

Wyniki oceny merytorycznej ofert:
Na realizację zadania: „tworzenie warunków (w tym organizacyjnych) sprzyjających rozwojowi sportu” prawidłowo
złożonych zostało 7 ofert. Komisja Konkursowa po dokonaniu oceny merytorycznej wszystkich złożonych ofert ustaliła
ich punktację:

1) oferta złożona przez Niepołomicki Klub Karate Kyokushin – 121 pkt
2) oferta złożona przez Klub Jazdy Konnej „Pod Żubrem” – 124 pkt,
3) oferta złożona przez Klub Sportowy „Piłkarz” Podłęże – 135 pkt,
4) oferta złożona przez Ludowy Klub Sportowy „Promień” Zakrzowiec – 119 pkt,
5) oferta złożona przez Szkołę Futbolu Staniątki - 134 pkt
6) oferta złożona przez Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe „Ikar” Niepołomice – 120 pkt
7) oferta złożona przez Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe „Ikar” Niepołomice – 121 pkt

Zadania planowane do realizacji i przedstawione w ofertach przyczynią się do realizacji celu publicznego
określonego w uchwale Nr LXXII/752/10 Rady Miejskiej z dnia 26 października 2010 r. którym jest: ułatwienie
dostępu do uprawiania sportu oraz poprawa jego warunków.
Komisja Konkursowa biorąc pod uwagę wyniki oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert uznała za zasadne
rekomendować Burmistrzowi Miasta i Gminy Niepołomice udzielenie dotacji na zadanie „tworzenie warunków (w tym
organizacyjnych) sprzyjających rozwojowi sportu” wszystkim oferentom wg podanej kolejności.

1)

Klubowi Sportowemu „Piłkarz” Podłęże,

2)

Szkole Futbolu Staniątki,

3)

Klubowi Jazdy Konnej „Pod Żubrem”,

4)

Niepołomickiemu Klubowi Karate Kyokushin,

5)

Młodzieżowemu Towarzystwu Sportowemu „Ikar” Niepołomice – „I małopolski turniej zespołów
cheerleaders o puchar Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice”.

Przewodniczący Komisji Konkursowej odczytał protokół z otwartego konkursu ofert na realizację zadań,
adresowanego do klubów sportowych działających na terenie gminy Niepołomice, po czym zarządził przedłożenie tego
protokołu (po jego podpisaniu) wraz z pozostałą dokumentacją konkursową - Burmistrzowi Miasta
i Gminy Niepołomice.
Na tym prace Komisji Konkursowej zostały zakończone.

