
 

ZATWIERDZAM             Opalenica, dnia 10 stycznia 2020 r. 

 

 

P R O T O K Ó Ł  

 

z wyboru ofert organizacji pozarządowych, które przystąpiły do otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku 

 zadań Gminy Opalenica z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 

 

1. Organ zlecający wykonanie w formie wspierania zadań publicznych na terenie Gminy Opalenica: 

Burmistrz Opalenicy. 

 

2. Przedmiot konkursu: 

Wspieranie realizacji przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu (art. 4 ust. 1 pkt 

17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.). 

 

3. Termin składania ofert: 

do 20 grudnia 2019 r. 

 

4. Rozpatrzenie ofert: 

Otwarcia ofert w dniu 10 stycznia 2020 r. dokonała komisja konkursowa powołania zarządzeniem Burmistrza Opalenicy nr  278/2019 z  27 grudnia 2019  r.  

      w składzie: 

przewodniczący komisji   Paweł Jakubowski, 

sekretarz komisji   Tomasz Andrzejewski, 

członek komisji   Tomasz Matusiak 

członek komisji   Ryszard Piotrowski 

członek komisji   Roman Szwechłowicz, 

 

Do 20 grudnia 2019 r. złożono łącznie 9 ofert. 

 

 
Przy rozpatrywaniu ofert brano pod uwagę następujące kryteria: 

1. ocena zgłoszonych możliwości realizacji zadania przez podmiot, 

2. jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot ma zrealizować zadanie, 

3. deklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania, 

4. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym relacji do zakresu rzeczowego zadania, 

5. analiza i ocena wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposobu 

rozliczenia otrzymanych na ten cel środków, 
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6. planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym praca społeczna członków i wolontariuszy. 

Wszystkie złożone oferty spełniały formalne wymagania konkursu i przedłożone aplikacje były kompletne.   

Łączna wartość wnioskowanych kwot dotacji wyniosła: 99 360,00 zł. 

 

Komisja dokonała oceny dziewięciu złożonych ofert na podstawie wyżej przedstawionych kryteriów wyboru. W oparciu o dokonaną ocenę ofert, Komisja proponuje 

zlecić niżej wymienionym organizacjom pozarządowym realizację dziewięciu zadań, na łączną kwotę 65 000,00 zł.  

 

Wykaz zadań publicznych Gminy Opalenica wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert oraz wysokość przyznanych dotacji: 

 

NAZWA ZADANIA 
NAZWA 

PODMIOTU 

WYSOKOŚĆ 

DOTACJI 

 NA 2020 r. 

LICZBA 

PRZYZNANYCH 

PUNKTÓW/ 

PUNKTÓW 

MOŻLIWYCH 

DO UZYSKANIA 

„Tenis stołowy łączy pokolenia” 

Miejski Klub 

Tenisa Stołowego 

Opalenica 

6 000,00 zł 90/100 

„Prowadzenie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, prowadzenie 

działalności wychowawczej, organizowanie cyklicznych zawodów sportu szkolnego w grach 

zespołowych i lekkiej atletyce na terenie Miasta i Gminy, promowanie Opalenicy na terenie 

województwa i kraju przez udział w zawodach sportowych.” 

Międzyszkolny 

Klub Sportowy 

w Opalenicy 

12 000,00 zł 95/100 

„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć z 

zakresu tańca sportowego i akrobatyki.” 

Uczniowski Klub 

Sportowy „Brawo” 

Opalenica 

12 350,00 zł 95/100 

„Cykl halowych turniejów zimowych oraz turniej letni” 

Klub Sportowy 

„Promień” w 

Opalenicy 

2 000,00 zł 80/100 

„Aktywność fizyczna jako forma rehabilitacji – lewa prawa i zaczyna się zabawa”  

Polskie 

Stowarzyszenie na 

Rzecz Osób 

 z Upośledzeniem 

Umysłowym 

Koło w Opalenicy 

2 000,00 zł 90/100 

„Taniec dla dzieci i młodzieży w 2020 roku.” 

Klub Sportowy 

Opalenica Dance 

Studio 

14 000,00 zł 95/100 
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NAZWA ZADANIA 
NAZWA 

PODMIOTU 

WYSOKOŚĆ 

DOTACJI 

 NA 2020 r. 

LICZBA 

PRZYZNANYCH 

PUNKTÓW/ 

PUNKTÓW 

MOŻLIWYCH 

DO UZYSKANIA 

„Bieganie jest dla każdego”  
Opalenicki Klub 

Biegacza 
7 850,00 zł 95/100 

„Trening unihokeja. Organizacja Opalenickiej ligi Unihokeja oraz Opalenica Cup i innych 

turniejów. Udział w turniejach ogólnopolskich. Rywalizacja w rozgrywkach organizowanych 

przez Polski Związek Unihokeja i Wielkopolski Związek Unihokeja.” 

Klub Sportowy 

Spartanie 

Opalenica 

7 800,00 zł 90/100 

„Łatwo pływam i nurkuję, jak syrena jakaś…” 

Nowotomyskie 

stowarzyszenia 

Amazonek 

1 000,00 zł 95/100 

SUMA PRZYZNANYCH DOTACJI 
 

65  000,00 zł 

 


