
          OGŁOSZENIE O WYNIKACH WYBORU WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH DO
WÓJTA  GMINY  PRZEZ  KLUBY  SPORTOWE  NA  DOFINANSOWANIE
REALIZACJI ZADAŃ  W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA I ROZWOJU SPORTU
NA TERENIE  GMINY KROTOSZYCE w 2016r.

Zespół Konsultacyjny do oceny wniosków złożonych do Wójta Gminy w Krotoszycach na
dofinansowanie  działań  z  zakresu upowszechniania  i  rozwoju  sportu  na  terenie  gminy
Krotoszyce  w 2016r., powołany zarządzeniem  Wójta Gminy Krotoszyce  Nr 09/02/2016 z
dnia  24  lutego  2016r.   dokonał   na  pierwszym  posiedzeniu  w  dniu  29.02.2016r.,  oceny
złożonych wniosków, pod względem formalnym.
 
Zostały złożone  3 wnioski na dofinansowanie realizacji zadania z zakresu:
upowszechniania i rozwoju sportu na terenie gminy Krotoszyce  w 2016r.

Wnioski  złożyły  Kluby Sportowe działające  na terenie  gminy w/g  wykazu zawartego w
poniższej tabeli.

Tabela nr 1
Lp Nazwa klubu Data złożenia 

wniosku 
Uwagi o złożeniu 
wniosku

1. Klub Sportowy „Błękitni”
Kościelec

24.02.2016 Złożono zgodnie z 
wymogami 
zawartymi w 
ogłoszeniu 

2 Gminny Ludowy Klub
Sportowy

„GRYF-OLIMPIA” w
Krotoszycach

24.02.2016 Złożono zgodnie z 
wymogami 
zawartymi w 
ogłoszeniu

3 KLUB KARATE
ARASHI w Legnicy 

24.02.2016 Złożono zgodnie z 
wymogami 
zawartymi w 
ogłoszeniu

Zespół  konsultacyjny w składzie :

1) Anna Rabska-Sekretarz Gminy Krotoszyce  – przewodnicząca,

2) Teresa Wachała –Pracownik Urzędu Gminy Krotoszyce  – zastępca przewodniczącej, 

3) Zofia  Solińska - Pracownik Urzędu Gminy  Krotoszyce – sekretarz zespołu konsultacyjneg

po dokonaniu oceny formalnej złożonych wniosków  wg  załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr
09/02/2016 Wójta Gminy  z dnia 24 lutego 2016r. stwierdził  braki załączników do wniosków
wymaganych w ogłoszeniu  konkursowym  i w  druku wniosku.
Dla  każdego  wniosku  dokonano  odrębnej  oceny  formalnej.  We  wszystkich  wnioskach
stwierdzono braki.
W związku z powyższym wnioskodawcy, którzy złożyli wnioski do konkursu dofinansowania
zadań działalności klubu zostali powiadomieni  na piśmie o uzupełnieniu brakujących przy
ocenie  formalnej   załączników.  Ostateczny  termin  złożenia  załączników  wyznaczono  na
06.03.2016r.

Na drugim posiedzeniu, które odbyło się 03.03.2016r.  Zespół Konsultacyjny dokonał 
oceny merytorycznej złożonych wniosków.

Po dokonaniu  oceny merytorycznej   Zespół  Konsultacyjny  zaproponował   podział  kwoty
40.000 zł  przeznaczonej w budżecie gminy  na dofinansowanie realizacji zadań publicznych
z zakresu: upowszechniania i rozwoju sportu na terenie gminy Krotoszyce na 2016r.,



którą przedstawił Wójtowi Gminy w celu wydania ostatecznej decyzji o podziale środków
finansowych. 

Tabela nr 2. przedstawia propozycje  podziału środków finansowych dla Klubów Sportowych, które 
złożyły wnioski na dotację celową dofinansowania zadań z zakresu  upowszechniania i rozwoju 
sportu na terenie gminy Krotoszyce w  2016 rok z budżetu gminy. 

Lp. Nazwa wnioskodawcy 
Wnioskowana przez
Klub kwota dotacji 

Proponowana kwota
dotacji

Przez Zespół
opiniujący 

(w zł)

1 Klub Sportowy „Błękitni” Kościelec
     26.000,00 zł 

25.000,00 zł 

2

Gminny Ludowy Klub Sportowy
„GRYF-OLIMPIA” w Krotoszycach

     15.000,00 zł 13.000,00 zł 

3
       KLUB KARATE  ARASHI

        3.000,00 zł 

     
     2.000,00 zł 

   Ogółem 
      44.000,00 zł 40.000,00 zł

                                                               UWAGA:

 Jak  wynika  z  tabeli  Wnioskodawcy  otrzymali  propozycję  niższego   dofinansowania  niż
kwoty zawarte we wnioskach w związku z tym, mogą zrezygnować z dotacji, powiadamiając
o tym pisemnie  Urząd Gminy w Krotoszycach  w ciągu 7 dni  od dnia powiadomienia  o
wysokości przyznanej dotacji.

Wnioskodawcy, którzy przyjmują   zaproponowane warunki dofinansowania zobowiązani są
do  modyfikacji  harmonogramu  i kosztorysu,  które  należy złożyć jako  załączniki przed
podpisaniem umowy  . 

Korektę należy sporządzić  na druku stanowiącym wyciąg z  druku wniosku  z rozdziału  III –
Skalkulowane   koszty  zadania  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 .
Protokół jest jawny dla każdego  kto zażąda do niego wglądu .

                                                                                Przewodniczą  Zespołu Konsultacyjnego
                                                                                                   Anna Rabska 


	Na drugim posiedzeniu, które odbyło się 03.03.2016r. Zespół Konsultacyjny dokonał oceny merytorycznej złożonych wniosków.

