
Bodzentyn, dn. 23.03.2015r.

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej

W dniu 20-23 marca 2015r zebrała się Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem nr 17/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 17 marca 2015r, w celu przeprowadzenia wstępnego
wyboru ofert na realizację zadań publicznych w 2015r, przez podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego.

Członkowie Komisji w składzie:

1. Andrzej Jarosiński- Przewodniczący Komisji

2. Wojciech Furmanek- Członek Komisji

3. Danuta Skrzeczyna- Członek Komisji,

4. JustynaGawlik - Członek Komisji,

podpisali oświadczenia członka komisji konkursowej. Komisja zgodnie z regulaminem otwartego
konkursu ofert przeprowadziła ocenę formalną i merytoryczną złożonych ofert oraz przygotowała
propozycje wysokości kwot dofinansowania dla wybranych oferentów.

Listawyników konkursu ofert przedstawia się następująco:

Nr Nazwa oferenta Rodzaj zadania Ilość Proponowana
punktów kwota

dofinansowania
(zł)

Zadanie nr 1
Wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej i sportu

15 ULKSSTARTŚW. Działalność na rzecz aktywizacji 159 5500,00
Katarzyna sportowej dzieci i młodzieży

przez Uczniowskie Kluby
Sportowe

3 ULKSGROT- Bodzentyn Działalność na rzecz aktywizacji 133 5000,00
sportowej dzieci i młodzieży
przez Uczniowskie Kluby
Sportowe

7 ULKSOLIMP Wzdół Działalność na rzecz aktywizacji 179 12000,00
sportowej dzieci i młodzieży
przez Uczniowskie Kluby
Sportowe



11 ULKS GRÓD Bodzentyn Działalność na rzecz aktywizacji 162 5500,00
sportowej dzieci i młodzieży
przez Uczniowskie Kluby
Sportowe

6 ULKSATLAS Bodzentyn Działalność na rzecz aktywizacji 154 6000,00
sportowej dzieci i młodzieży
przez Uczniowskie Kluby
Sportowe

8 ULKSORŁYBodzentyn Działalność na rzecz aktywizacji 165 18000,00
sportowej dzieci i młodzieży
przez Uczniowskie Kluby
Sportowe

12 ULKSJODŁA Bodzentyn Działalność na rzecz aktywizacji 152 10000,00
sportowej dzieci i młodzieży
przez Uczniowskie Kluby
Sportowe

10 LKSŁYSICABodzentyn Wspieranie działalności klubów 152 120000,00
sportowych na terenie gminy
Bodzentyn

Razem 182000,00

Zadanie nr Z-działalność na
rzecz poszerzenia oferty
kulturalnej oraz stwarzania
możliwości uczestnictwa w
kulturze

3 Towarzystwo Przyjaciół Organizacja XXXII Dni 177 15000.00
Bodzentyna Bodzentyna

4 Stowarzyszenie Promowanie kultury, sztuki oraz 160 2400,00
Świętokrzyskie Jodły ochrony dóbr kultury poprzez

organizację imprez kulturalno-
artystycznych oraz udział w
konkursach

2 Stowarzyszenie Promowanie kultury, sztuki oraz 134 2600,00
Gospodyń Wiejskich w ochrony dóbr kultury poprzez
Leśnej organizację imprez kulturalno-

artystycznych oraz udział w
konkursach

1 Stowarzyszenie Promowanie kultury, sztuki oraz 178 2400,00
Wilków-Nasz Dom ochrony dóbr kultury poprzez

organizację imprez kulturalno-
artystycznych oraz udział w
konkursach

16 Stowarzyszenie Promowanie kultury, sztuki oraz 113 2000,00
Miłośników Siekierna i ochrony dóbr kultury poprzez
Gór Świętokrzyskich organizację imprez kulturalno-

artystycznych oraz udział w



konkursach

13 Stowarzyszenie Promowanie kultury, sztuki oraz 143 2700,00
Rozwoju Wsi i Edukacji ochrony dóbr kultury poprzez
"Nasza Szkoła" w organizację imprez kulturalno-
Psarach artystycznych oraz udział w

konkursach
17 Stowarzyszenie Promowanie kultury, sztuki oraz 154 2700,00

Przyjaciół Św. ochrony dóbr kultury poprzez
Katarzyny i Doliny organizację imprez kulturalno-
Wilkowskiej "Łysica- artystycznych oraz udział w
Sabat" konkursach

9 Stowarzyszenie Na Promowanie kultury, sztuki oraz 133 2 400,00
Rzecz Rozwoju Wsi ochrony dóbr kultury poprzez
Śniadka organizację imprez kulturalno-

artystycznych oraz udział w
konkursach

18 Stowarzyszenie Promowanie kultury, sztuki oraz 158 2 600,00
Wzdolskie Kołowrotki ochrony dóbr kultury poprzez

organizację imprez kulturalno-
artystycznych oraz udział w
konkursach

19 Stowarzyszenie Na Promowanie kultury, sztuki oraz 115 0,00
RzeczOdnowy Wsi ochrony dóbr kultury poprzez
Odnowica organizację imprez kulturalno-

artystycznych oraz udział w
konkursach

20 Stowarzyszenie Na Promowanie kultury, sztuki oraz 115 3200,00
RzeczOdnowy Wsi ochrony dóbr kultury poprzez
Odnowica organizację imprez kulturalno-

artystycznych oraz udział w
konkursach

21 Stowarzyszenie Na Promowanie kultury, sztuki oraz 89 Brak możliwości
RzeczOdnowy Wsi ochrony dóbr kultury poprzez dofinansowania-
Odnowica organizację imprez kulturalno- min. 100 pkt.

artystycznych oraz udział w
konkursach

Razem 38000,00



Uzasadnienie:

Oferta Nr 5 złożona w dniu 13.03.20l5r. przez Wędkarski Klub Sportowy "Kleń" , 26-010 Bodzentyn,

ul. Wolności 10, pod tytułem zadania publicznego" Promocja Gminy i regionu poprzez wędkarstwo

wyczynowe" nie odpowiada żadnemu obszarowi zadań, które były opisane w Zarządzeniu Nr 10/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 20 lutego 20l5r.

Oferta nr 19 złożona w dniu l6.03.20l5r.przez Stowarzyszenie Na Rzecz Odnowy Wsi Odnowica,

Dąbrowa Dolna, 26-010 Bodzentyn, z zakresu Promowanie kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury

poprzez organizację imprez kulturalno-artystycznych oraz udział w konkursach pt."Klub Żywej

Historii" nie otrzymała dofinansowania z powodu ograniczonej ilości środków finansowych.

Oferta nr 21 złożona w dniu l6.03.20l5r.przez Stowarzyszenie Na Rzecz Odnowy Wsi Odnowica,

Dąbrowa Dolna, 26-010 Bodzentyn, z zakresu Promowanie kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury

poprzez organizację imprez kulturalno-artystycznych oraz udział w konkursach pt."Objazdowy

Festiwal Filmowy WACH DOCSw powiecie kieleckim" nie uzyskała minimum 50% możliwych do

uzyskania punktów tj. 100 i dlatego brak jest podstawy do udzielenia dofinansowania na realizację
zadania.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy członków Komisji:

1. Andrzej Jarosiński- ~ : .

2. Wojciech Furmanek - .lxt.:.: .
b~ L>3. Danuta Skrzeczyna - .. .

4. Justyna Gawli k - ;f6'.'1'..I, 1 .



Regulamin Otwartego Konkursu Ofert

Konkurs jest przeprowadzony na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie (Oz.U. z 20l4r. poz.1118.)

l. Oferta powinna zawierać w szczególności:
a) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego

do realizacji,
b) temlin i miejsce realizacji zadania publicznego,
c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
d) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę

w zakresie, którego dotyczy zadanie,
e) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających

wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na
realizację danego zadania z innych źródeł.

2. Do oferty należy załączyć:
a) aktualny odpis z rejestru,
b) statut.

Oferty należy składać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik Nr l do Rozporządzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 20l0r. (Oz.U. z 2011, Nr
6 poz. 25) w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o
wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, w
zamkniętych kopertach z dopiskiem "Konkurs na realizację zadania pożytku
publicznego ... (nr i rodzaj zadania)", w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn,
ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn, w terminie podanym w ogłoszeniu.

W celu przeprowadzenia konkursu powołuje się komisję konkursową zwana dalej "komisją".

Imienny sklad komisji oraz przewodniczącego powołuje Burmistrz Miasta i Gminy
Bodzentyn.
Komisja rozpatrzy oferty w ciągu 10 dni licząc od tenninu określonego dla ich złożenia.

Praca komisji kieruje jej przewodniczący, który w sprawach nie uregulowanych regulaminem
Ustala zasady postępowania konkursowego.



Prace komisji mogą być przeprowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udzial co najmnIej
3 członków komisji.

S 8

l. Ocena formalna dokonywana jest przez członków komisji poprzez wypełnienie
formularza stanowiącego załącznik nr l do regulaminu.

2. Ocena merytoryczna ofert dokonywana jest indywidualnie przez członków komisji
przez przyznanie określonej liczby punktów na formularzu stanowiącym załącznik
nr 2 do regulaminu.

3. Ocenę merytoryczną komisji ustala się przez zsumowanie ocen przydzielonych ofercie
przez wszystkich członków komisji. Formularz oceny merytorycznej oferty stanowi
załącznik nr 3 do regulaminu.

l. Listę wyników konkursu ofert tworzy się porządkując oferty według uzyskanych ocen-
od najwyższej do najniższej.

2. Uzyskane przez oferenta minimum 50% możliwych do uzyskania punktów stanowi
podstawę do wyboru ofert i udzielenia dofinansowania na realizację zadania.

3. Komisja biorąc pod uwagę liczbę uzyskanych punktów, wysokość wnioskowanej przez
oferenta dotacji, oraz wielkość środków finansowych przeznaczonych do
rozdysponowania w konkursie przygotowuje propozycje wysokości dotacji dla
wybranych oferentów.

S 10

l. Komisja sporządza protokół konkursu oraz listę wybranych ofert i przedstawia
je Burmistrzowi Miasta i Gminy.

2. Protokół zawiera ocenę ofert wraz z podaniem ilości otrzymanych punktów i propozycję
wysokości dotacji.

S II

Ostateczną decyzję o wysokości dotacji dla wypełnionych w konkursie podmiotów podejl11l(je
Burmistrz Miasta i Gminy.
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