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PRoToKoŁ
Z POSIEDZENIA KOMISJI KONKURSOWEJ

1.Ogłoszenie o otwartym konkursie ofer"t naręahzacjęzadańpublicznychw 2014 r. Okazało się dnia
4 marca 2014 r. na tablicy informacyjnej i stronie internetowej Urzędu Gminy Zapo|ice oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zapolice.

2. Komisja konkursowa, zwana dalej Komisją powołana zaruądzenięm nr 484l2Ol4 Wójta Gminy
Zapollce z dnia 2I marca 2074 r., zębrała się ponownie 8 kwietnia 2014 r. o godz. 10:00
wUrzędzie Gminy Zapolice,ul. Plac Strażacki 5,98-161 Zapoltce.

3. Komisja obradowała w składzie:
- Anna Ziołkowska * przewodnicząca,
- Paweł Perdek * sekretarz,
- Krzysztof Pierzakowski * członek.

4. Zakres otwaftego konkursu ofert i plzęznaczone środki finansowe:
1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz spottu - 24.000,00 zł;
2) promocja i profilaktyka ochrony zdrowia - 1.000,00 zł.

5. Do otwańego konkursu oferl przystąpiły 4 organizacje pozarządowe, w tym:
I)zadante publiczne związane ze wspieraniem i upowszechnianiem kultury fizycznel oraz spottu:

- Ludowy Klub Sportowy,,Amatorzy" Zapoltce
- Uczniowski Klub Spofiowy,,Talent" Zapoltcq'
- Ludowy Klub Sportowy,,Paprotnia";

ż) zadante zwązanę z promocjąi profilaktykązdrowotną:
- Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym ,,AMI".

6. Ustalono, ze oferenci w wymaganym terminie uzupełnili braki formalne ofefi, do których zostali
wezwani 26 marca 2014 roku. W związku z powyższym przystąpiono do procedury oceny
złożonych ofert.

7. Wyniki:
1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz spotlu:

- Ludowy Klub Sportowy,,Amatotzy" Zapolice-84i90 punktów- 93oń
- Uczniowski Klub Sporlowy,,Talent" Zapoltce- 87l90 punktów -97%
- Ludowy Klub Sporlowy ,,Paprotnta"-74190 punktow- 82%

2) promocja i profilaktyka ochrony zdrowta
- Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym,,AMI" - 89190 punktów- 99%

8. Komisja postanowiła niezwłocznie przedłozyć niniejszy protokół Wójtowi Gminy Zapolice
w celu zatwtęrdzenia oraz podjęcia decyĄi o dofinarrsowaniu i jego wysokości bądż nie-
dofinansowaniu ofefiv.



9. Na tym protokół zakończono.
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Informacja o wysoko ści przyznanych dotacji:

1. zadanie publiczne związane ze wspieraniem i upowszechnianiem
sportu:

- Uczniowski Klub Sporlowy,,Talent" Zapoltce -

-Ludowy Klub Sportowy,,Amato rzy" Zapoltce

- Ludowy Klub Sportowy,,Paprotnia" -

ż. Zadartlę zwlązane z promocjąi profilaktykązdrowotną
- Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym ,,AMI" -

kultury flzycznej oraz
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