PROTOK6T,

z rozstrzlgnigtego otwartego konkursu ofert
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p,rutl"z,"rych w Gminie Izbicko w 2017 roku
przez wspieranie w zakresie

tilp: 756.t8.77.997

l.Pomocy spolecmej, w t-vm pomocy rodzinom i osobom w trudnej syuacji z_vciowej oraz wyr6wnyvania szans rych
rodzin i os6b -Wspieranie uslug v, zakresie udzielania lviadczei zdrowotnych przez pielggniarki Srodowiskowe (na
miejscu oraz w domu pacjenta) polqczone z rehabilitacjq leczniczq pacjent6w na lerenie Gminy lzbicko.
2.Wspieranie i upou,szechniania kultury fi4 cmej i sportu - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz
zapewnienie dzieciom i mlodzieiy aktytvnych forn wypocTnku i relo'eacji oraz firorzeflie odpowiednich warunkdw do

realizacii tych cel6w.

3.Dzialalno56 wspomagaj4ca rozw6j wsp6lnot i spolecmodci lokalnych.
Wspieranie inicjafu no rzecz integracji spolecznoici lokalnej.

Dnia09.12.2016r. W6jt Gminy lzblcko ZARZ\DZENIEM Nr OR.0050.85.2016 2dnia09.12.2016r. oglosil
otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadaf publicznych w Gminie Izbicko w 2017 r. przez
podmioty prowadzqce dzialalnoSi po2)tku publicznego w zakesie: pomocy spolecznej w tym pomocy
rodzinom i osobom w trudnej sytuacj i Zyciowej oraz wyr6wnywania szans tych rodzin i os6b poprzez:
wspieranie uslug w zakresie udzielania Swiadczeri zdroil.otn_vch przez pielggrliarki Srodou,iskowe (na
miejscu oraz w domu pacjenta) polQczone z rehabilitacj4 lecznicz4 pacj ent6w na terenie Gminy Izbicko oraz
upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz zapeunienie dzieciom i mNodzieZy akty.wnych form
wlpoczynku i rekreacji oraz twozenie odpowiednich warunk6w-do realizacji t-vch cel6w oraz wspierania
inicjatyw na rzecz integracji spoleczno5ci lokalnej.
Na zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury frzyczrrq i sponu oraz zapewnienie dzieciom i
rilodzie?y aktywnych form wypoczynku i rekeacji oraz tworzenie odpowiednich warunk6w do realizacji
tych cel6w Gmina Izbicko przezraczyla Srodki w w-t,sokoSci: 96.000,00 zl
Na zadanie publiczne w zakresie pomocy spolecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacj i
zyciowej oraz wyr6wnyw'ania szans tych r<.rdzin i os6b poprzez: w'spieranie uslug w zakresie udzielania
Swiadczeri zdrowotnych przez pielggniarki Srodorviskou.e (na miejscu oraz w domu pacjenta) pol4czone z
rehabilitacj4 lecznicz4 pacjent6\' na
Izbicko.
terenie
Gminy

Gmina

Izbicko

przeznaczyla drodki

w

wysokoSci: 100.000,00

zl.

Na zadanie publiczne w- zakresie wspierania inicjaty.w na rzecz integracji spolecznoSci lokainej. Gmina

Izbicko

przeznaczyla Srodki

w

wysoko6ci: 10.000,00

zl

o konkursie zamieszczono na stronie intemetowej Gminy Izbicko, Biuletynie Informacji
Publiczrej oraz wywieszono na tablicy ogioszeri w UrzEdzie Gminy w izbicku.

Informacje

Termin skladania ofert na realizacjg w 2017 roku zadari publicznych okreSlono do dnia 05.01.2017r. do godz.
14.00.

OR.0050.86.2016 z dnia A9.12.2016r.. W6jt Gminy Izbicko powolal komisjg
konkursow4 ds. opiniowania ofert na realizacjq zadaf publicznych rv 20i7 r. w zakresie: sportu, ku1tury
ftzycznel, pomocy spoiecznej i wspierania inrcjatyw na rzecz integracji spolecznoSci lokalnej w skladzie:

ZARZ.4DZENIEM

l.
2.
3.

4.

Nr

Marzena Balcsik - Przewodniczqcy komisji,
Aneta Adamiec - Za-ca przev'odniczqcegc, Czlonek komisji, protokolant.
Magdalena Deja - Czlonek, przedstqwiciel Stowarzyszenict }\'ASZ4 WIES
Ewald Piegza - Czlonek, przedstawiciel OSP KROSNICA

PROTOKOT,

Celem prac Komisji Konkursowej jest opinio"*'anie zlo2onl'ch cfert.
Komisja w w/w skiadzie. zebrala sig w celu rozstrzygnigcia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadari
publicznych przez Gming Izbicko w/w zakresie na rok 201 7.
Przed podjgciem obrad Przewodnicz4cy Komisji poinformou,al 2e na w,/w zadania r,lplyngll'5 oferty
organizacji pozarzqdouych, na zadania z obszaru
Ponoqt spolecznej, w lym pomocy rodzinom i osobom w trudnej q,tuacji Lyciowej oral wyniwnywania szans tych
rudzin i ostib,
Wspieranie i upowszechniania kullury fizycznej i sportu^
Dzialalnoii wspomagajqca rozwtij wspdlnot i spolecznoici lokalnych.
Przewodnicz4cy zapoznal zebranych z razwarni i adresami oferent6rv. nastgpnie krtdy z czlonk6w komisji
wypehril o5wiadczenie o nie pozostawaniu u' jakimkolra'iek stosunku prawnym b4d2 faktycznym z

podmiotami przystgpuj4cymi do w/lr,otwa ego konkursu ofert. Przervodnicz4cy Komisj i przedstawil
zebranym Regulamin postEpow'ania Komisji, a takze og6lne zasady realizacji zadari publicznych u-vnikajqce
z usta!\y o dzialalnoSci poz).tku publicznego i o wolontariacie. Zapoznano sig takze z warunkami

szczeg6lowymi

poszczeg6lnych
oceny pod r,r.zglEdem formalnym ( zal1cznik

zadafi.

do Nr 2 Zarz4dzenia Nr
OR.0050.86.2016 z dnta 09.12.2016i). Komisja ustalila, 2e oferty nie spelniaj4ce wymog6w formalnych nie
bgd4 podlega6 ocenie mery.torycznej zostanq skierorvane do uzupehrienia. Po dokonaniu niniejszej occrrl
stwierdzono, i2 oferty spelniaj4 warunki formalne i zostaly dopuszczone do oceny merytorycznej - drugi

W pierwszym etapie dokonano

etap.

Ocena ofert odbywala siq na podstawie okreSlonych krlteri6u, i skali zawartych w Zarz4dzeniu W6jta
Gminy Izbicko Nr OR.0050.86.2016 z dnia 09.12.2016r. ( zat4czrik Nr 2 do zaru4dzenia - karta oceny)
zunieszczotego na stronie intemetowej Gminy lzbicko, Biuletynie Informacj i Publicznej oraz uyr.r'ieszono
na tablicy ogloszeri w UrzEdzie Gminy

w Izbicku.

Kazdy z czlonk6w Komisji zapoznal sig z formularzami ofert, ich zgodno66 z zakresem rzeczowym konkursu, a
tak2rc kalkulacjg koszt6*. Decyzjq Komisji ofena aby zostala rekomendorvana do dotacj i musiala uzyskai 8
pwrkt6w, maksymalna iloSC punkt6w do uzyskania w otwartym konkursie ofert to 14 punkt6w.
W wyniku jednoglodnych ustalefi Komisja Konkursowa dokonala ocen.v ofert na karcie oceny punktowej i
przydzielono ku,ot-"- dotacj i d la poszczeg6ln.r c h podmiot6rv

Oferta nr

:

I

Organizacja: CARITAS DIECEZJI OPOLSKIEJ, ul. Szpitalna 5a. 45-010 Opole
Oferta zlo2ona w terminie ogloszonym w Zatz4dzeniu W6jta Gminy Izbicko.
Zakres: Pomoc spolecma rv tym pomoc rodzinom i osobom \\'trudnej sytuacji zyciorvej oraz wyr6r,r'n1,wania szans
tych rodzin i os6b.
Zadane: Wspieranie uslug w zakresie udzielania iwiadczen zdrowotnych przez pielggniarki irodowiskowe (na
miejscu oraz w domu pacjentq polqczone z rehabilitacjq leczniczq pacjentow na terenie Gminy lzbicko.
Wnioskowana kwota na 2017r.: 100. 000,00 zl
Przyznano dotacie na 2017r.: 100. 000.00 zl
Ocena formalna - plzyO\t)na
Ocena merytoryczna- 14 pkt.

Oferta nr 2

Organizacja: GMINNE ZRZESZENIE LUDOWE ZESPOLY SPORTOWE
ul. Powstaric6w Sl. 1 2. 47- I 80 lzbicko
Oferta zlo2ona w terminie ogloszonym w'Zxzqozenfu W6;ta Gminy Izbicko.

IZBICKO.

PROTOKOL

Zakres: Wspieranie i upowszechniania kultury fiz.vcznej i sportu
Upowszechniania kultury fizycznej i sportu oru: zapewnienie dzieciom i mlodzie2y aktywnych form
wltpoczynku i rebeacji oraz tworzenie odpowiednich warunkbw do realizacji tych cel6w.
Zadanie: [Jpowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz zapewnienie dzieciom i mlodziei aktywnych form
wypoczynku i rebeacji oraz t'teorzenie odpowiednich warunkdw do realizacji tych cel6w.
Wnioskowana kwota na 2017 r.:45. 000,00 zl
Przyznano dotacie na2017 r.:45.000.00 zl
Ocena formalna - pozytywna
Ocena merytoryczna
14 pkt.
Oferta nr 3
Organizacja: UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ''ORZEL". ul. 15-Grudnia 32,47-180 Izbicko
Gminy Izbicko.
Zarz4dzenht
Oferta zlozona
terminie ogloszonym
Zakres: Wspieranie i upowszechniania kultury fiz-vcznej i sportu
Upowszechniania kultury fizycznej sportu oraz zapeu,nienie dzieciom mlodziei aktywnych form
realizacji lych cel6w.
wypoczynku
relveacji oraz firorzenie odpowiednich v,arunkbw
Zadane: Prot'adzenie sekcji sportowych v zakresie pilki kosrykovej i siathiwki dla dzieci i mlodziei
gminy lzbicko, imprezy biegowej ,,Gmina Izbicko Biega" oraz Gminnego Dnia Sportu dla uczni1w Gminy
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w

w

i

i

i

W6jta

do

Izbicko.
Wnioskowana kwota na 2017 r.:6. 685,00 zl
Przyznano dotacie na 2017 r.: 5. 000.00 zl
Ocena formalna - pozyyna
Ocena merltoryczna - l4 pki.
Oferta nr 4
Organizacja: LUDOWY KLUB SPORTOWY "ZRODLO". ul. Szkolna" Kro6nica,4T-180 Izbicko
Oferta zlo2ona w terminie ogloszonym w Zarz4dzenfi W6jta Gminy Izbicko.
Zakres: Wspieranie i upowszechniania kultury firycznej i sportu
Upowszechniania kultury fizyc:nej i spt'rru oru: zupewnienie dzieciom i mlodziezy akqnonych .form
wypoczynku i reltreacji oraz tworzenie odpou'iednich warunkt'u do realizacji rych cel6w.
Zadanie: Organizacja sportu w zakresie pilki noznej dla dzieci, mlodziezy^ i doroslych przez LKS ,,Zrddlo ,,
Kroinica w ramach statutotrej dzialalnoici.
Wnioskowana k*'ota na 201-7 r.: 46. 000,00 zl
Przvznano dotacie na 2017 r.: 45. 000,00 zI
Ocena formalna - pozytyrna
l4 pkt.
Ocena merytoryczna
Oferta nr 5

-

Organizacja: TOWARZTSTWO SPOLECZNO-KULTURALNE NIEMC6W NA SUqSxU
OPOLSKIM, Opole,
Oferta zlolona w terminie ogloszon;m w Zotz4dzeniu W6jta Gminy Izbicko.
spolecmo6ci lokalnych.
Zakres: Dzialatno(6 rvspomagaj4ca rozwoj wsp6lnot i
spolecznoici
lokalnej.
Wspieranie inicjaW na rzecz integracji
Zadanie: llspieranie realizacji zadari z zakresu ochrony, zachowania i ronuoju toZsamoici Kulturowej
Mniejszoici w roku 2017 v,Gminie lzbicktt
Wnioskowana kwota na 2017r.: 10. 000.00 zl
Przyznano dotacie na 2017 r.: 10.000.00 zi
Ocena formalna - pozyt)ryna
Ocena merytory czna - 14 pkt.
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Uzasadnienie: Komi sj a podj gla decy zjE o przyznaniu dotacj i dla wszystkich oferent6w , kt6rzy zloLryli oferty
na zadania w roku 2017 w zakresie pomocy spolecznej oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz
zapewnienie dzieciom i mlodzle2y aktylrnych form wypoczynku i rekreacji oraz tworzenie odpowiednich
warunk6w do rea.iizacji tych ce16w oraz wspierania inicjatyw na rzecz iiegracji spoleczno6ci lokalnej.
Przy ocenie wzigto pod uwagg: kompletnoS6 oferty zgodrq z warunkami okre5lonymi w ogloszonyrn
konkursie ofert, wartoSd merltoryczn4 oferty, koszty rcalizacji oferry, oczekiwan4 wartos6 donacji,
wklad wiasny min. dysponowaniem odpowiednimi zasobami rzeczowymi
kadrowymi zdolnymi do
realizacji zadafi bEdqcych przedmiotem konkursu ofert, tdzial (rodk6w wlasnych, do5wiadczenie w
realizacji tego typ:u zadafi, a tak2e dlugoletniq wsp6lprac9 z Gmin4 Izbicko.
Dlatego Komisja konkursowa :uwlrza, ze prawdopodobiefstwo i gwarancja rzetelnego oraz terminowego
wykonania i rozliczenra sig z rcaTizacji zadania pozwalaj4 s4dzi6,2e Srodki finansowe wydatkowane bgd4 w
spos6b celowy oszczgdny z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efekt6w z danych naklad6w.
Szczeg6ly wsp6lpracy okreSl4 umowy zawarte z poszczegl\nymi organizacjami.
Stanowisko Komisj i Konkursowej zostanie przedstawione W6jtowi.
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