
Oksa, dnia 2016-03-25 

 

 

Dotyczy : 

 

   postępowania Otwartego Konkursu na realizację zadania publicznego            

w zakresie kultury fizycznej i sportu ogłoszonego na dzień 26 lutego 2016 roku 

 

 
PPRROOTTOOKKÓÓŁŁ  KKOOMMIISSJJII  KKOONNKKUURRSSOOWWEEJJ  

  
1. W dniu 25.03.2016. o godz. 10

00
 w Urzędzie Gminy Oksa sala USC niżej 

podpisani członkowie Komisji Konkursowej powołanej zarządzeniem 9/2016 

Wójta Gminy w Oksie zebrali się w celu otwarcia i oceny ofert złożonych w 

przedmiotowym postępowaniu. 

 

2. Wpłynęła jedna oferta złożona przez Klub Sportowy „Nida” z siedzibą 28 -363 Oksa, ul. 

Włoszczowska (oferta nr 1) 

a. Oferta została złożona w zaklejonej kopercie z prawidłowym napisem 

b. Oferta wpłynęła w wyznaczonym terminie na składanie ofert 
 

Komisja w składzie: 

1. Wicher Zbigniew  - Przewodniczący Komisji 

2. Jolanta Kolekta  - Członek Komisji 

3. Jolanta Mróz   - Członek Komisji 

dokonała otwarcia oferty, która wpłynęła do Urzędu Gminy Oksa. 

 

3. Do oferty załączono wymagane dokumenty: 

a. odpis z rejestru właściwego dla formy organizacyjnej Oferenta (rejestr 

Starostwa); 

b. sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok tj. 2015; 

c. licencję Oferenta uprawniającą do prowadzenia działalności  

w dyscyplinie sportowej – piłka nożna; 

d. odpis statutu Oferenta; 

e. harmonogram naboru młodzieży do drużyn, 



f. harmonogram treningów, 

g. harmonogram rozgrywek sportowych, 

h. inny dokument potwierdzający uprawnienia osób szkolących 

zawodników (trenerów). 

 

W związku z powyższym Komisja dokonała następujących ustaleń: 

 

Oferta na zadanie  Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenia sportowe 

dorosłych i młodzieży oraz udział w rozgrywkach i zawodach w piłce nożnej z terenu gminy 

Oksa  

1. została złożona w terminie tj. do dnia 21 marca 2016r. – kompletna i zgodna z 

obowiązującym wzorem oferty 

2. załączono kopię  Decyzji Nr 7/03 z dnia 05.11.2003r. potwierdzającą wpis Klubu  

Sportowego „Nida” do ewidencji Starosty Jędrzejowskiego pod numerem 15, 

3. kalkulacja przewidywanych kosztów została sporządzona zgodnie z obowiązującym 

wzorem oferty ,  

4. oferowana realizacja zadań opiera się na odpowiedniej bazie materialnej i sprzętowej 

niezbędnej do ich realizacji oraz zasobach kadrowych posiadających odpowiednie 

kwalifikacje zawodowe i uprawnienia. W załączeniu do oferty Klub przedłożył kopie 

dokumentów potwierdzające odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 

następujących osób: 

            - Andrzeja Kusaja – trenera UEFA C. 

5. potwierdzono zgodność oferty z warunkami ogłoszenia, w tym zgodność oferty z 

zakresem działalności statutowej podmiotu składającego ofertę oraz z przepisami 

ustawy o kulturze fizycznej. 

 

Wniosek Komisji z oceny oferty przedłożonej przez Klub Sportowy „Nida”  

 

Komisja po dokonaniu oceny stwierdziła co następuje: 

 

o przedłożona przez Klub Sportowy „Nida” oferta spełnia kryteria formalne 

i merytoryczne określone w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych Gminy Oksa w zakresie kultury fizycznej w 2016 roku w postaci 

popularyzacji i rozwoju dyscyplin sportowych oraz ustawie o pożytku publiczny. 

o oferent gwarantuje możliwość realizacji zadania publicznego, 



o przedstawiona kalkulacja realizacji zadania odnosząca się do jego zakresu rzeczowego 

i wysokości wnioskowanej dotacji gwarantuje możliwość realizacji zadania, 

o proponowaną przez oferenta jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy 

udziale których Klub Sportowy „Nida” będzie realizować zadanie publiczne należy 

uznać za spełniające wymogi ogłoszonego konkursu ofert, 

o oferent zaplanował – przewidział udział środków własnych na realizację zadania 

publicznego oraz pracę społeczną członków 

o na podstawie dokonanej analizy i oceny realizacji zleconych zadań publicznych, które 

w latach poprzednich realizował Klub Sportowy „Nida” biorąc pod uwagę rzetelność i 

terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych dotacji, organizacja gwarantuje 

prawidłową realizację zadania publicznego, 

o wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacje zadania wynosi 

20 000,00 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). 

 

W zawiązku z powyższym: 

 Komisja wnioskuje dokonać wyboru oferty Klubu Sportowego „Nida” i podpisać z 

ww. stowarzyszeniem umowę na realizację zadania publicznego w zakresie kultury 

fizycznej – Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenia sportowe 

dorosłych i młodzieży oraz udział w rozgrywkach i zawodach w piłce nożnej z terenu 

gminy Oksa i udzielić dotacji w wysokości: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy 

złotych). 

 

Członkowie komisji: 

6. Wicher Zbigniew  - Przewodniczący Komisji 

7. Jolanta Kolekta  - Członek Komisji 

8. Jolanta Mróz   - Członek Komisji 

 


