PROTOKÓŁ
Z posiedzenia Komisji Konkursowej
W dniu 04.10.2016 roku odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Komisja Konkursowa w składzie:
1. Olga BUJANOWSKA
2. Jan MAJOR
3. Marika LEWANDOWSKA

- Przewodnicząca Komisji
- Członek Komisji
- Członek Komisji

Komisja Konkursowa dokonała przeglądu Ofert złożonych do Zarządzenia Burmistrza
Gryfic Nr 604/2016 z dnia 06.09.2016 roku.
Złożone oferty zostały ocenione zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
/t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm./ o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
oraz zgodnie z Regulaminem Komisji Konkursowej będącej załącznikiem do Zarządzenia
Burmistrza Gryfic Nr 605/2016 z dnia 06.09.2016 r. § 2.
Komisja konkursowa działając na podstawie Regulaminu Komisji Konkursowej § 10
ust. 3 ustaliła, które z ofert spełniają warunki formalne określone w ustawie oraz ogłoszeniu
w konkursie oraz zgodnie z ust. 4 dokonała oceny merytorycznej.
Komisja Konkursowa zaopiniowała poniższe oferty odpowiadające warunkom
określonym w ustawie i ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert na realizację zadań
z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone
są do realizacji w IV kwartale 2016 r. w Zarządzeniu Burmistrza Gryfic Nr 604/2016
z dnia 06.09.2016 r.:
1.

Oferta: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejski Klub Sportowy „SPARTA” w Gryficach
Zadanie Nr 01/2016/IV
Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej
na terenie Gryfic
– kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi – 15.000,00 zł;
Wpłynęła jedna oferta i została zaopiniowana pozytywnie.

2.

Oferta: Ludowy Zespół Sportowy „BŁĘKITNI” w Trzygłowie
Zadanie Nr 02/2016/IV
Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej
na terenie Trzygłowa
– kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi – 15.000,00 zł;
Wpłynęła jedna oferta i została zaopiniowana pozytywnie.

Komisja po zapoznaniu się z dokumentacją złożoną przez Kluby stwierdza ich dużą
aktywność w działalności sportowej na swoich terenach co przyczynia się do dalszej promocji
kultury fizycznej i sportu uprawianego przez wszystkie grupy wiekowe na terenie Gminy
Gryfice, jest również oznaką dalszego rozwoju sportu gryfickiego, oraz jeszcze większym
zainteresowaniem mieszkańców sportem.
Komisja nie wnosi żadnych innych uwag.

Podpisy Komisji Konkursowej
1. Olga BUJANOWSKA
2. Jan MAJOR
3. Marika LEWANDOWSKA

- Przewodnicząca Komisji
- Członek Komisji
- Członek Komisji
ZATWIERDZAM

BURMISTRZ GRYFIC
/-/ Andrzej SZCZYGIEŁ

