ZARZĄDZENIE NR iQfA/ KSTI2018
PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE
z dnia

4.6. rmĄf.... .2018 r.

'" sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia komisji konkursowej powolanej Zarądzeniem
Nr 2083/KST12018 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 09 maja 2018 r. w sprawie powolania
komisji konkursowej do rozpatrunia orert złożonych w otwartym konkursie ofert Da realizację zadań
publicznych Gminy Kędzierzyn-K oźl e w zakresie wSI)ierania i upowszechniania kultury fizycznej
w 2018 roku.
Na podstawie art . 13 ustawy z dnia 24 I,:wietnia 2003 r. o dz i ała ln ość pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. z2018r. poz. 450 z późn. zm .l~ oraz § 7uSL.l . pkt 6 uchwały Nr XLVII U452/ 17 Rady Miasta
Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 paidziemika 2017 r. w sprawie Programu ws półp racy G miny Kędzierzyn- Koźle
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalno ść p oż)1k u publicznego na rok
2018, zarządzam co następuje:

§ I. I. Zatwierdzam

p roto k ół

Nr l Z dnia 14.05.2018 r. z posiedzen ia ko mi sji ko nkursowej powołanej
Zarządze ni e m Nr 2083/KST/20 18 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 09 maja 2018 r. w sprawie
powolania kom isj i konkursowej do rozpatrzenia ofert zlozonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań
publicznych Gminy Kęd z ie rzy n -Koźle w zakresie wspieran ia i upowszec hniania kultury fi zycznej w 20 18 roku,
w brzmieniu stan owiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządze ni a.
2. W postępowan iu konkursowym, o którym mo wa w ust. I wybrano rea lizatorów zada ń w zakresie wsp ierania
i upowszechniania kuhury fizycznej w 20 18 roku oraz udzielono dotacji zgod ni e z za łączn iki em Nr 2 do
niniejszego za rządze nia .

§ 2. Wykonan ie

za rządzenia

powierza

s ię

Kierownikowi

Wydziału

Kultury. Sportu i Turystyki .

§ 3. Zarządzen ie wchodzi w zyc ie z dn iem wydania i podlega ogłoszen i u w Biuletynie Infonnacji Publicznej ,
na stronie internetowej www.kcdzierzynkozlc.pl , na tablicy ogł oszeń Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle , ul.
Piramow icza 32 oraz w sieci Intranet Urzęd u Miasta Kędzierzyn-Koźle.
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Załącznik Nr I do zarządzenia Nr18J.JKST/20 18
Prezydenta Miasta Kędzierzyn·Koźle

z dllia",IG, ,)~I().P.,. ,,20 18

L

PROTOKÓŁ Nr I
z posiedzenia komisji konkursowej powolanej do rozpatrzenia ofert zlożonych w otwartym w konkursie na
realizację zada" publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle
w zakresie wspierdnia i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku.

W dniu 14 maja 2018 r. odbyło Się posiedzenie komisji konkursowej , powolanej Zarządzeniem
Nr 2083/ KST120 18 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 09 maja 2018 r. w sprawie powolania komisji
konkursowej do rozpatrlenia ofert złożonyc h wotwartym konkursie ofert na real izację zadań publicznych
Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie wspierania j upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku.
Skład

komisji konkursowej:

l. Wojciech Jagiello - Zastępca Prezydenta Miasfa Kędzierzyn·Koźle . przewodniczący komisji konkursowej;
2. Beata Kaczyńska - Pogw izd konkursowej;

Kierownik Wydzia ł u Kultury, Sportu i Turystyki, czł one k komisji

3. Michał Kuś - Podinspektor ds. wspó łpracy Gminy z Organizacjami Pozarządowymi, członek komisji
konkursowej;
4. Katarzyna Słota - In spektor Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki, członek komisji konkursowej ;

5. Zbigniew Tokarski konkursowej.

Miejski

Ośrodek

Sportu i Rekreacji w

Kędzierzynie·Koźlu,

członek

komisji

W odpowiedzi na konkurs ogłoszony Zarzqdzeniem Nr 2056/K/;;T/20/8 Prezydenta Miasta Kędzierzyn·Koż/e
z dnia /6 kwietnia 2018 r. w sprawie og/oszenia OlWartego konkursu ofert na realizację ZadOII publicznych
Gminy Kędzierzyn·Koź/e w zakresie wspierania i upowszechniania ku/tury fizycznej w 20/8 roku organizacje
pozarządowe z łożyły w za mknię tyc h kopertach i w wymaganym temlinie 2 oferty.
w

Na wsparcie realizacji zadań
12750,00 zl.

objętych

niniej szym konkursem Gmina

Kędzierzyn·Koźlc przeznaczyła kwotę

wysokości

Po ujawnieniu danych oferentów, które nastąpiły z chwilą otwarc ia kopert, wszyscy członkow ie komisji
konkursowej oświadczy li, że nie zachodzą przesłanki okreś lon e w z art. 24 § 3 k.p.a. Oświadczenia
przedstawicieli komisji konkursowej w ilości 5 sztuk stanowią załączniki do procedury konkursu.
oceny złożonyc h ofert pod względem fo nnalnym stw ierd zając , że wszystkie oferty
przez uprawnione podmioty z podpisami osób upoważnionych zgodnie z zapisam i
statutu i aktualnego odpisu z ewidencji lub KRS- u oraz załączono do ofert wymagane za ł ącznik i.
Komisja

dokonała

wypełniono prawidłowo

Zgodnie z treścią przedmiotowego ogłoszenia konkursowego oraz kryteriam i oceny ofert, komisja
konkursowa dokonała oceny merytorycznej ofert. Wykaz ocenianych podmiotów oraz liczbę uzyskanych
punktów przedstawiono w tabeli poniżej .
Wykaz podmiotów, które

Lp,

przeszły

pozytywnie weryfikację

Nazwa

Nazwa podmiotu

formalną

i

merytoryczną:

ZłldaniH

Liczba uzyskanych
punktów (śrcdniH
ocen wszystkich
członków komisji)

Zadanie I pn.: Organizacja w Kędzicrzynie-Koźlu
Micdzvnarodowego Turnieju Badmintona dla dzieci
Międzynarodowy Turniej Bac/minIOna Benil/co
CUP IV, kategoria: dzieci, żacy. m/odzicy
L _LS_P_o_"_o_wy
_ F
_e_"_ik_"_ _ _ __ _ ..L m/odsi. fII/odzicv

Beninca

Ucz'niowski

Klub

37,60

J.

/

----------------------,--~----------~~~
Zadanie 2 pn.:
Stowarzyszenie
Karate "B usido"

I.

Udział

w zawodach karate WKF

Sympatyków
Kęd zie rzyn-

Udział

w zawodach karate olimpijskim WKF

45,00

Koźl e

Karty ocen w i lośc i 2 sztuk sta n owią za ł ączn ik i do proced ury ko nkursu. Zgodnie z warunkami konkursu
komi sja konkursowa opiniuj e pozytywnie ty lko te oferty, które w ocenie merytorycznej u zyskały minimum
35 punktów (ś redn ia ocen wszystkich członków komisji).

Komisja konkursowa
ww. zad3l1.

przygotowa ła propozycję

realizatorów

zadań

z o kre ś l e niem kwoty dotacj i na

rea li zacj ę

Propozycja podzialu dotacji:
Lp.

Nazwa podmiotu

Kwota proponowana

Nazwa zadania

JWzO

Zadanie l pn.: Organizacja w Kęd zierąnie-Koźl u
Turnieju Badmintona dla dzieci

Mię!lzY!larodowce:o

••

Beninca
Uczniowski
Sportowy Feniks

Klub

Międzynarodo\1Y Turniej BadminIona Beninca
CUP IV. kategoria: dzieci, żacy, m/odziey
młodsi. mlod=icy

89 16,00 zł

Zadanie 2 pn.: Udzial w zawodach karate WKF

I.

Stowarzyszenie
Sympatyków
Karate " Busido" K ędzi er.ty n -

Udział

3834,00 zl

w =awodaeh karale olimpijskim WKF

Koźle

Na tym

proto kó ł zak oń czo n o.

Podpisy cz ł on ków komisj i:
I. Woj ciech J agi e łło
2. Beata Kaczyńsk a - Pogwizd
3. M ic hał Ku ś
4. Katarzyna

S łota

5. Z bigniew Tokarski
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(zatwierdzam)

Załączn ik Nr 2 do zarządzenia NrXlA.lKSTI2018
Prezydenta Miasta

Kędzierzyn · K oźle

z dniaAG.Ii!<)!kf(L ..20 18 r.
ZESTAWIENIE WYBRANYCH OFERT ORAZ WYSOKOŚĆ UDZIELONEJ DOTACJI

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Kwota proponowana
"(w zł)

Zadanie 1 pn.: Organizacja w Kędzierzynie-Kożlu
Badmintona dla dzi«i

Miedzvnarodow~ urniciu

Beninca Uczn iowski Klub
Sportowy Feniks

l Międzynarodowy TUl'lIiej Badmintona Beninca

!CUP IV. kategoria: dzieci. żacy. młodzicy młodsi,

8916,00 zł

"lIodzic v

Zadanie 2 pn .: Udzial w zawodach karate WKF
Stowarzyszenie Symparyków
Karate ,,Busido" Kędz ie rzy n·
Koźle

Udział

w zawodach karate olimpijskim WKF

3834,00 zł

