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PRoToKoŁ
Z POS!EDZENIA KOMISJI KONKURSOWEJ

l, ()gloszcllie () ot$,altvm kotrkursie ofert na realizację zadań publicznych w 20l3 r. ukazało się
dnia ]5,()].]()]_-i r,. rTa tablicy informacyjnej i stronie internetowej Urzędu Gminy,Z,apolice oraz,

w I} iule t1 nir, lnlilrlllacji Publicznej Gminy Zapolice.

2. Konlisja ktlnkurstlrłi,t. zwana dalej Komisją, powołana zarządzeniem nr 285/2013 Wójta Gminy
Zaptllice z clnia 1[l Illarca 201.3 r.. zebrała się 19 marca 2013 r. o godz. 10:00 rv Ulzędzie Gnliny
Zapolice. ul, Plac Strażacki 5.98-161 Zapo|ice.

3. Komis.ia obradorł,ała rv składzie:
- illichał Witkowski - przcwodniczący,
- l)awcl l)L,r(lek sekrelarz-
- l\{ iros]arr a I]ilant członek.

4. Nll posicd.,crliu nie, po.jarlił się żaden z przedstawicieli organizacji pozarządolłlch biorących
ltclzial rr lioIlkttrsie olćrt na realizację zadń publicznych w 2013 r.

5,,/ir].l,cs ()t\\ llltcg() ktttlkttt,stt ofeń i przeznaczone środki finansowe:
l ) ri sllicl,irlric i ttpilrr szecitnianie kultury ftzyczne1 oraz sportu - 20.000.00 zł;

l ) 1lt,tltnrlc ja i pro1llaktvka oclrrony zdrowia - 1,000.00 zł.

6. I)0 o1\\al,tcgo kotrkurstt of-ert przystąpiły 3 organizacje pozarządowe. \v tym:

l)zarlanic prrbliczrrc związane ze wspieraniem i upowszechnianiem kultury fiz_v-cznej olaz sport],l:

- ]-tldtllr r Klub Sportorł,"l ..Paprotnia";
- [_]czllioriski Kltrb Sportow-y ..Talent" Zapolicq.

2) zatlanie zlł iazane z promocją i profilaktyką zdrowotną:

- [:Lllrdacja Polrlocy Osobom Niepełnosprawnym ,.AMI".

7. Kollrisja clokonała crtrłalcia of'eń złożonych przez ww. orgarrizacje pozarządolve i u rłvniku ich
wclr llkac-ii nic stlłierdziła żadrrych braków formalnych. W zwipku z powyższyl-n przystąpiono do
p1,occ(lt|r\ occtrr zltrźolryclr of'efi .

8. \\'1lliki:
l ) ri slliel,anic i Lrptlu szechtlianie kultury ftzycznej oraz sportu:

- [ ]czniorł slii Kltrb Sportolvy ..'falent" Zapolice 26,67130.00 pkt:

- I-rttltlrłl Kltrb Sportorv1, ..Paprotnia" - 23,33/30,00 pkt;

21 prtrnlocja i prolilLrkty,ka ochrony zdrowia:
- |lundac,iir l)tlllrocr, ()sobom Niepełnosprawnym ..AMI" 29,33/30.00 pkt.

7. Konlis.ia ptlstaIlorvila niezlvłocznie przedłożryć niniejszy protokół Wó.itoił-i Gmint, Zapolice
u cclu zutrr iet,dzetria oraz podjęcia decyzji o dofinansow,aniu ijego wysokości bądź rrie-

do il Ilirn stlrr,:rll iu ol'e ńr,.



8. Na tl,m protokół zakończono.
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Informacja o wysokości przyznanych dotacji:

l, /-aclarrie publiczne związane ze wspieraniem i upowszechnianiem

Spol,tu:

- l-icztriowski Klub Sportowy ,,Talęnt" Zapolice -

- Ludowy Klub Spońowy ,,Paprotnia" -

2. Zadanie związane z promocją i profilaktyką zdrowotną:

- Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym ,,AMr' _
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kultury fizycznej oraz
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