Kowary dnia 03.03.2014 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej
w dniu 03.03.2014 r. w sprawie konkursu nr 1/2014
pn. „Upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży
oraz osób dorosłych - mieszkańców gminy Kowary w roku 2014”.

W dniu 03.03.2014 r. o godz. 11.00 zebrała się Komisja w składzie: Przewodniczący: Bartosz
Lipiński i członkowie: Stefania Ptaszek, Wiesława Kuchejda i Andrzej Weinke (Sekretarz)
celem przeprowadzenia konkursu ofert nr 1/2014 na „Upowszechniania kultury fizycznej
i sportu wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych - mieszkańców gminy Kowary w roku
2014”.
Komisja stwierdziła, iż w terminie do dnia 28 lutego 2014 r. wpłynęła 1 oferta na zadanie
nr 1 (piłka nożna, siatkówka, wędkarstwo) złożona przez MKS „Olimpia” Kowary oraz 1 oferta na
zadanie nr 2 (sporty walki) złożone przez K.S. Funakoshi Shotokan Karate w Kowarach.
Następnie komisja rozpoczęła wnikliwe sprawdzenie zawartości ofert dochodząc
do następujących wniosków:
Oferta nadesłana przez Miejski Klub Sportowy „Olimpia” Kowary
Zadanie nr 1 - piłka nożna, siatkówka, wędkarstwo
Oferta spełnia wymogi formalne określone w § 2 pkt 1 Zasadach działania komisji konkursowych
(Załącznik nr 1 Uchwały nr LXIV/285/13 Rady Miejskiej w Kowarach):
– oferta została złożona w terminie i na właściwym formularzu zgodnym ze wzorem
stosownie do treści art. 19 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
z dnia 24 kwietnia 2003 r.,
– z załączonej kopii aktualnego odpisu z KRS wynika, iż oferent prowadzi statutową
działalność polegającą na organizowaniu i rozwijaniu sportu; złożona oferta dotyczy
realizowania zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w zakresie zgodnym z ogłoszonym
konkursem,
– załącznikami do złożonej oferty jest pisemne zobowiązanie do przyjęcia odpowiedzialności
merytorycznej oraz gwarancja i zobowiązanie pozyskania przez organizację pozarządową
pozostałej części kosztów niezbędnych do realizacji zadania.
Oferta nadesłana przez Klub Sportowy „Funakoshi Shotokan Karate”
Zadanie nr 2 – sporty walki
Oferta spełnia wymogi formalne określone w § 2 pkt 1 Zasadach działania komisji konkursowych
(Załącznik nr 1 Uchwały nr LXIV/285/13 Rady Miejskiej w Kowarach):
– oferta została złożona w terminie i na właściwym formularzu zgodnym ze wzorem
stosownie do treści art. 19 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
z dnia 24 kwietnia 2003 r.,
– z załączonym do oferty aktualnym odpisie z rejestru wynika, iż oferent prowadzi
statutową działalność polegającą na organizowaniu i rozwijaniu sportu; złożona oferta
dotyczy realizowania zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w zakresie zgodnym z

–

ogłoszonym konkursem,
załącznikami do złożonej oferty jest pisemne zobowiązanie do przyjęcia odpowiedzialności
merytorycznej oraz gwarancja i zobowiązanie pozyskania przez organizację pozarządową
pozostałej części kosztów niezbędnych do realizacji zadania.

Komisja dokonała oceny merytorycznej na podstawie ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie, Regulaminu Konkursu oraz Zasad działania komisji konkursowych
niżej wymienionych ofert::
1) na zadanie nr 1 złożonej przez Miejski Klub Sportowy „Olimpia” Kowary
2) na zadanie nr 2 złożonej przez Klub Sportowy „Funakoshi Shotokan Karate” w Kowarach.
W wyniku tego oferta MKS „Olimpia Kowary” uzyskała 31,5 punktów (na 33 możliwe do
uzyskania), a oferta KS „Funakoshi Shotokan Karate” uzyskała 31,5 punktów (na 33 możliwe).
Arkusze z punktacją ofert stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Komisja rekomenduje Burmistrzowi przyjęcie ofert, tj.
- na zadanie nr 1 - oferty MKS „Olimpia” Kowary,
- na zadanie nr 2 - oferty KS „Funakoshi Shotokan Karate”.
Komisja zakończyła obrady o godz. 11:45.
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