
          OGŁOSZENIE O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT  
 
Rekomendacje Komisji Konkursowej  dla Wójta Gminy Krotoszyce  dotyczące  zlecenia  
zadania  i udzielenia dotacji,  ustalone  na pierwszym posiedzeniu otwartego konkursu 
ofert  na dofinansowanie realizacji  zadań publicznych z zakresu  :  
 
1. upowszechniania kultury fizycznej i sportu,   
2. podtrzymywania polskiej tradycji narodowej, pielęgnowania  polskości oraz rozwoju 
świadomości  narodowej, obywatelskiej  i kulturowej  . 

 
 
Do otwartego konkursu  ofert przystąpiły 3 organizacje, które zgłosiły 3 ofert na 
dofinansowanie realizacji zadania z zakresu: 
 upowszechniania kultury fizycznej i sportu o zasięgu  gminnym  promującym  kulturę  
fizyczną i sport,  
oraz 2 organizacje, które złożyły 2 oferty  na dofinansowanie  realizacji zadnia 
publicznego  z zakresu: 
 podtrzymywania polskiej tradycji narodowej, pielęgnowania  polskości oraz rozwoju 
świadomości  narodowej, obywatelskiej  i kulturowej   
 
 
Komisja Konkursowa w składzie : 
 
1) Anna Rabska-Zastępca Wójta Gminy Krotoszyce – przewodnicząca, 

2) Zofia  Solińska - Pracownik Urzędu Gminy  Krotoszyce – sekretarz- został wybrany na 

posiedzeniu Komisji  Konkursowej ,  

3) Halina Żurawska -Skarbnik Gminy Krotoszyce-członek,  

4)Olga Podebry- Dyrektor Zespołu Szkół w Krotoszycach – zastępca przewodniczącej, 

 
dokonała , w dniu 2012-03-12 na pierwszym posiedzeniu zwołanym przez przewodniczącą  
oceny złożonych  ofert  pod  względem formalnym i merytorycznym. 
 
W trakcie oceny formalnej Komisja Konkursowa odrzuciła jedną z pięciu zgłoszonych  ofert, 
która nie spełniała  kryteriów formalnych.   Z pozostałych czterech ofert wszystkie   uzyskały 
akceptacje Komisji Konkursowej i zostały poddane dalszej ocenie merytorycznej  .  
 
Po dokonaniu oceny merytorycznej  Komisja Konkursowa  zaproponowała  podział kwoty 
35.000 zł  przeznaczonej w budżecie gminy  na dofinansowanie realizacji zadań publicznych 
z zakresu: 
 upowszechniania kultury fizycznej i sportu  dla następujących organizacji pozarządowych: 
 
1.Klub Sportowy ”Błękitni „ Koscielec – zaproponowano kwotę  dofinansowania - 11.000 zł 
– w ofercie wnioskowano kwotę - 16.000 zł  
 
2.Ludowy Zespół Sportowy „NYSA” w Winnicy – zaproponowano kwotę dofinansowania -
9.000 zł – w ofercie wnioskowano  10.000 zł  
 
 



 3. Gminny Ludowy klub Sportowy „GRYF-OLIMPIA”- w Krotoszycach – zaproponowano 
kwotę  15.000 zł – w ofercie wnioskowano kwotę 17.000 
 
 
Po dokonaniu oceny merytorycznej  Komisja Konkursowa  zaproponowała  podział kwoty 
5.500 zł  przeznaczonej w budżecie gminy  na dofinansowanie realizacji zadania  publicznego 
z zakresu : 
  podtrzymywania polskiej tradycji narodowej, pielęgnowania  polskości oraz rozwoju 
świadomości  narodowej, obywatelskiej   dla następujących organizacji pozarządowych: 
 

1. Stowarzyszenie „Nasze Krotoszyce”  w Krotoszycach - zaproponowano kwotę 5.500 
zł – w ofercie wnioskowano 5.500 zł  

 
 
 
                                                               UWAGA: 
 
Oferenci, którzy otrzymali niższe dofinansowanie niż wnioskowane, mogą zrezygnować  
z dotacji, powiadamiając o tym pisemnie Urząd Gminy w Krotoszycach w ciągu 7 dni od dnia 
powiadomienia  o wysokości przyznanej dotacji. 
 
Organizacje, które przyjmują   zaproponowane warunki dofinansowania zobowiązane są  do  
modyfikacji  harmonogramu  i kosztorysu,  które  należy złożyć jako  załączniki przed 
podpisaniem umowy  .  
 
Korektę należy sporządzić  na druku stanowiącym wyciąg z  oferty z rozdziału  III –
Szczegółowy zakres rzeczowy  zadania publicznego  proponowanego do realizacji – punkt - 9 
oraz rozdział IV – Kalkulacja przewidywanych  kosztów realizacji zadania  publicznego - 
punkt 1 . 
 
Z przeprowadzonej pracy  Komisja Konkursowa oceniająca oferty  sporządza opinię w formie  
protokołu , który zawiera uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty  oraz uzasadnienia   
podjętych decyzjach . 
 
Organizacje, które złożyły oferty do otwartego konkursu ofert  zostaną powiadomione na 
piśmie o przyznaniu dotacji lub odrzuceniu oferty . 
 
Protokół jest jawny dla każdego  kto zarząda do niego wglądu . 
 
 
 
 
                                                                     Przewodnicząca Komisji Konkursowej                                              
 
                                                                                                                   


