Protokół z posiedzenia Komisji konkursowej z dnia 28 lutego 2017 r.
działającej na podstawie Zarządzenia nr 0050/16/2017 Wójta Gminy Łambinowice z dnia
15 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert
złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury
fizycznej i sportu, przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące
działalność pożytku publicznego na 2017 r.

1.
2.
3.
4.

Komisja konkursowa obradowała w składzie:
Przewodniczący Komisji – Pani Ewa Drozd
Członek – Pani Elwira Iberat
Członek – Pani Ewelina Szeremeta
Członek – Pani Katarzyna Byra

Na podstawie nazwy oferenta członkinie Komisji konkursowej złożyły oświadczenie
o niepozostawaniu w jakimkolwiek stosunku prawnym ani faktycznym z Gminnym
Zrzeszeniem Ludowe Zespoły Sportowe w Łambinowicach. Oświadczenia członków Komisji
konkursowej stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Do konkursu zgłoszona została 1 oferta Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe
w Łambinowicach, która została rozpatrzona przez Komisję Konkursową w dniu 28.02.2017r.
W pierwszej kolejności Komisja konkursowa dokonała oceny formalnej złożonej oferty.
Oferta została złożona przez podmiot uprawniony do uczestnictwa w otwartym konkursie
ofert, wpłynęła w terminie do 24.02.2017 r. do godziny 15.30, została złożone wg.
obowiązującego formularza, zawierała wymagane informacje i załączniki oraz została
podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji.
Ocena merytoryczna oferty odbywała się na podstawie ściśle określonych kryteriów
i skali określonych w Regulaminie konkursu, który stanowił załącznik nr 1 do Zarządzenia nr
0050/13/2017 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadania publicznego z zakresu kultury
fizycznej i sportu, przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące
działalność pożytku publicznego. Ocena merytoryczna dokonywana była bezpośrednio przez
każdego z członków Komisji konkursowej, na formularzu oceny merytorycznej po głośnym
przeczytaniu całej oferty przez członka Komisji, Panią Katarzynę Byra i indywidualnym
przeczytaniu przez każdego członka Komisji. Następnie punkty zostały zsumowane
i wyciągnięto z nich średnią, która została odzwierciedlona na zbiorczym formularzu oceny
merytorycznej.
Oferta otrzymała łącznie 75,25 punktów na 100 możliwych.
Formularz ocen ofert – ocena formalna i merytoryczna członków Komisji konkursowej
oraz łączne zestawienie ocen stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
W związku z powyższym na podstawie dokonanej oceny ofert Komisja konkursowa,
w składzie czteroosobowym, proponuje udzielenia dotacji dla Gminne Zrzeszenie Ludowe
Zespoły Sportowe w Łambinowicach, na wspieranie działań w zakresie gromadzenia
i rozdawnictwa żywności osobom i instytucjom funkcjonującym w systemie pomocy
społecznej w 2017 roku w kwocie 120 000,00 zł.

Na tym protokół zakończono i podpisano

Podpisy komisji:
1. Ewa Drozd
2. Elwira Iberat
3. Ewelina Szeremeta
4. Katarzyna Byra

Łambinowice, dnia 28.02.2017 r.
Zatwierdzam protokół oraz kwotę dofinansowania zgodnie z propozycjami Komisji
konkursowej

Wójt Gminy
/-/ Tomasz Karpiński

