
Bierutów, dnia 31.01. 2019 r.

PROTOKÓŁ
z posiedzenia komisji konkursowej otwartego konkursu ofert

na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
wśród mieszkańców Miasta i Gminy Bierutów w 2019 roku

Dnia 31 stycznia 20 18r. Komisja Konkursowa w składzie:
1. Przewodnicząca Komisji- Mariola Kutek
2. Członek Komisji - Magdalena Zgani acz
3. Członek Komisji - Ewa Słomska
4. Członek Komisji - Bronisława Mela

Powołana Zarządzeniem Nr 12/19 Burmistrza Bierutowa z dnia 28 stycznia 2019 r. w
sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym
konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i
sportu w 2019 roku.

Na podstawie listy obecności Przewodnicząca Mariola Kutek stwierdził, iż
posiedzenie Komisji jest prawomocne, gdyż na 4 członków obecnych jest 4.

Komisja w ww. składzie dokonała w dniu 31 stycznia 2019 r. o godzinie 12:00 w sali
nr 7 Urzędu Miejskiego w Bierutowie otwarcia ofert, złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie
Burmistrza Bierutowa z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie otwartego konkursu ofert.

Komisja przystąpiła do oceny ofert pod względem formalno-prawnym (Karta oceny
formalno-prawnej) oraz pod względem merytorycznym (Karta oceny merytorycznej) .

Oferta nrl
Złożona przez Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Bierutowskiej im. Romka

Kazimierskiego. Stowarzyszenie wnioskowało o kwotę 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy
zł i 00/100 gr) Po dokonaniu oceny formalno-prawnej oraz oceny merytorycznej
stwierdzono, że oferta spełnia warunki określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.) i w
ogłoszeniu o konkursie.

Komisja rekomenduje przyznanie dotacji w wysokości 8.000,00 zł (słownie osiem
tysięcy złotych) dla Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Bierutowskiej im. Romka
Kazimierskiego.



Na tym Protokół zakończono i podpisano.

PODPISY CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ OCENIAJĄCYCH OFERTY:

········~I················
........6dJ .
...... ~ .

1. Magdalena Zganiacz

2. Ewa Słomska

3. Bronisława Mela

(podpis przewodniczącej komisji)
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(Burmistrz Bierutowa)


