
Kłobuck, dn. 08.06.2022 r.

PROTOKÓŁ NR 1

z prac komisji powołanej Zarządzeniem Nr OR.120.30.2022 Burmistrza Kłobucka z dnia 30.05.2022 r. 

w sprawie dokonania oceny kryterium finansowo-merytorycznego przyjętych ofert w związku z ogłoszeniem
otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą:

„Rozwój przez sport w indywidualnych dyscyplinach sportowych”

Komisja w składzie:

Przewodnicząca Komisji Sylwia Piątkowska – Sekretarz Gminy Kłobuck
Zastępca Przewodniczącej Danuta Cieśla – Inspektor w Wydziale Finansowym     
Członek      Anna Pastuszka      – Inspektor w Wydziale Organizacyjnym
Członek      Olga Kulej      – Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym

dokonała oceny kryterium finansowo-merytorycznego przyjętej oferty

Klubu Sportowego „WOJOWNIK” w Kłobucku

Oferta Klubu Sportowego „WOJOWNIK” w Kłobucku zawiera:
- szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego,
- kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
- informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania 

publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację zadania pochodzących 
z innych źródeł, 

- deklarację o zamiarze nieodpłatnego wykonania zadania publicznego,
- termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
- informację o wcześniejszej działalności podmiotu w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne.

Oferta Klubu Sportowego „WOJOWNIK” w Kłobucku uzyskała łącznie: 70 pkt.

w tym:
- ocena możliwości realizacji zadania publicznego                                                                              TAK   
- ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu 

do zakresu rzeczowego zadania                                                                                          20 pkt. 
- ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale 

których oferent będzie realizował zadanie                                               20 pkt.
- udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł 

na realizację zadania   0 pkt.
- planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy 

i pracę społeczną członków, na realizację zadania               0 pkt.
- analiza i ocena realizacji zadań publicznych zlecanych w ubiegłych latach, 

z uwzględnieniem prawidłowości ich wykonania, rzetelności, terminowości 
i sposobu rozliczenia otrzymanych środków                                                                       30 pkt.



Komisja wnioskuje o przyznanie dotacji w kwocie 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) na realizację
zadania publicznego pod nazwą „Rozwój przez sport w indywidualnych dyscyplinach sportowych”.

Oferta spełnia wymogi określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie /Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm./ oraz w ogłoszonym przez Burmistrza Kłobucka
Zarządzeniu  Nr  OR.0050.67.2022  z  dnia  12.05.2022  r.  w  sprawie  ogłoszenia  otwartego  konkursu  ofert
na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania  i  upowszechniania  kultury fizycznej  w roku 2022
/data publikacji w BIP – 12.05.2022 r./.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 w/w ustawy oferta podlega również rozpatrzeniu, w sytuacji gdy w wyniku ogłoszenia
otwartego konkursu ofert zostanie zgłoszona jedna oferta.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
Na powyższych ustaleniach protokół zakończono i po przeczytaniu podpisano.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Piątkowska ................................

Zastępca Przewodniczącej Danuta Cieśla ................................

Członek Anna Pastuszka ................................

Członek Olga Kulej ................................

 



Kłobuck, dn. 08.06.2022 r.

PROTOKÓŁ NR 2

z prac komisji powołanej Zarządzeniem Nr OR.120.30.2022 Burmistrza Kłobucka z dnia 30.05.2022 r. 

w sprawie dokonania oceny kryterium finansowo-merytorycznego przyjętych ofert w związku z ogłoszeniem
otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą:

„Rozwój przez sport w indywidualnych dyscyplinach sportowych”

Komisja w składzie:

Przewodnicząca Komisji Sylwia Piątkowska – Sekretarz Gminy Kłobuck
Zastępca Przewodniczącej Danuta Cieśla – Inspektor w Wydziale Finansowym                         
Członek      Anna Pastuszka         – Inspektor w Wydziale Organizacyjnym
Członek      Olga Kulej                    – Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym

dokonała oceny kryterium finansowo-merytorycznego przyjętej oferty

Kłobuckiego Klubu Pływackiego „DELFIN”

Oferta Kłobuckiego Klubu Pływackiego „DELFIN” zawiera:
- szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego,
- kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
- informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania 

publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację zadania pochodzących 
z innych źródeł, 

- deklarację o zamiarze nieodpłatnego wykonania zadania publicznego,
- termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
- informację o wcześniejszej działalności podmiotu w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne.

Oferta Kłobuckiego Klubu Pływackiego „DELFIN” uzyskała łącznie:  65 pkt.

w tym:
- ocena możliwości realizacji zadania publicznego                                                                              TAK   
- ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu 

do zakresu rzeczowego zadania                                                                                          20 pkt. 
- ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale 

których oferent będzie realizował zadanie                                               20 pkt.
- udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł 

na realizację zadania   0 pkt.
- planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy 

i pracę społeczną członków, na realizację zadania               0 pkt.
- analiza i ocena realizacji zadań publicznych zlecanych w ubiegłych latach, 

z uwzględnieniem prawidłowości ich wykonania, rzetelności, terminowości 
i sposobu rozliczenia otrzymanych środków                                                                        25 pkt.



Komisja wnioskuje o przyznanie dotacji w kwocie 10 000 zł (słownie:  dziesięć tysięcy złotych) na realizację
zadania publicznego pod nazwą „Rozwój przez sport w indywidualnych dyscyplinach sportowych”.

Oferta spełnia wymogi określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie /Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm./ oraz w ogłoszonym przez Burmistrza Kłobucka
Zarządzeniu  Nr  OR.0050.67.2022  z  dnia  12.05.2022  r.  w  sprawie  ogłoszenia  otwartego  konkursu  ofert
na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania  i  upowszechniania  kultury fizycznej  w roku 2022
/data publikacji w BIP – 12.05.2022 r./.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 w/w ustawy oferta podlega również rozpatrzeniu, w sytuacji gdy w wyniku ogłoszenia
otwartego konkursu ofert zostanie zgłoszona jedna oferta.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
Na powyższych ustaleniach protokół zakończono i po przeczytaniu podpisano.

Przewodnicząca Komisji Sylwia Piątkowska ................................

Zastępca Przewodniczącej Danuta Cieśla ................................

Członek Anna Pastuszka ................................

Członek Olga Kulej ................................
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