
PRoToKÓ!

z Posiodrenia Komisji KonkuMwej otw.rtego konkursu ofert n! realizeję zaddi
publicznych Gniny wo|ów w 2012 mku w zakl€sie vspalcia i upowszechniania kuhu.y

z|ożone oferty by! wynikiem otwańego konklBu olen ogłoszonego w Biu|etynie
lnfomacji Pub|icfnej UŹędU Mióla i Gminy v woło*ie. na ŚDnie intemetow€j
Wv'wo|os.p|. na tablicy ogloszeń Uuędu Miasta i cminy v wolovie' PodńiÓlmi
4łśzającFi ofefry były olgannacjc pozaŹądowe omz podnioty zgodnie z bŹnieńień
aii3 ut.3 utawy z dnia 24 kwietnia 2003r' o działalności poż}tku publicaego i Ó
wolontlriacie /Dz' U' Nr 9ó' Doz 'a13 z oóżn' n'] '

Końisj!. powolda złządzeniem Nl29/2012 Burmislrza Miasta i Gmińy wołów z dnja 02
marca 2012 rolo w skladzie:

1' lrzewodniczący KÓnkj i

Naposjedzeniu w dniu 03'04.2012 r'' na podstewi€ |isty obecnośc i Przewodń icząĆy' J,ck
włosek stłierdzil' iż posiedzeni€ Komisji jesl prawomocne, gdyż ńa 5 członkóN obeńych
jest 5' ( Iisla obecności stanowi z'rąĆzńik dÓ ńińiejszeso prclo*ołu).

Przewodniczący Końisji zapoznał Konisję z Zóadami dzhhnia komisji konklMwej
ÓPińiującej olerty realizacji zadm publicznych oraz z zArqdzeni'eń BlmisMa Mióta
i Gmin} wolów w spmwie o8to9enia otsanego kÓń}uńu ÓfĆn na realizację zadm
publicznych w 2012 oku przez organizacje pozaŹądowe i podńioly. o któryci mowa w art'3
UJ ' J  b  'uy  o  dZ dIJ I io \  ipÓ /J | |U pLbI i .7|eao i  !o Ionu lLcIc '

Komisja dokonała w dni! 03.04.2012 roku o godzinie 12'30. w M|i ssyjnej UŹędl Mista
i Gminy wołów na posiedzeniu olwarcia ofen, złożońych w odpowiedzi na o8loszeńie
BumistŹa Mi6ta iGniny wÓlów w splawie olvlrteao konlusu o!en. w wyznŁzonym w
ÓgłÓszćńiu leminiĆ wptynęIo 2l ofeń, w posiedzenfu lczestniczyli puedsl.wiciele

wysokość śodków publicznych p[eznaczonych na realizację dzialai v zalresie vspaEia i
upowszechnimia kultury fizycznej i spÓtu wyńosi 200'000 zI.

PrzĆd rozpoczęciem ob.ad Pżewodniczący Komkji zapozna] zćbrfuych z nazwmi
i adrcsani oferentów. nasĘpnie kazdy z czlońków vypć]ńił oś$iadczeni€ o niepozosbwMi!
w jakinkolwi €k stosunku prawn)m bądź faktycznyn z podmiotmi p[ystępującyni do w
otw&lego konkursu oleń'

lrzevodniczący Końhji pŹedstawił zebmym Re8llamiń poslępowania Konisji' a l2ł2e
ogó|ne zóady rcalizacji zadŃ publicznych wyńikające z ustawy o dzialalności pÓżytb
public/ne8o i solo1kD,.e.
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DokońująĆ wyboru ofeńy. Komhja Konkursova brala pod uwagę wszĆzegó|ńÓśĆi:
komplerność i zupełrośó olen oraz doĘczony.h do ńich fałąchików.
..a|ność reaIizacji zadańia'
z6oby kadrcve i Źeczowe'

' dośNiadcfenie w rąliżacji przedsięvzięć o podobnyn chankterze.
kLoś( laudk . ) ino:ć l  hFcpopÓro{JnJ t I  pn '  o le |enk '

zasi* pronocji aktyvności lizyc zne]' oferenta.
Iiczbę uczestnikóv (w pżedfiale wiekowym: dzid' nłodzież' dorośli)

' wysokość środkóv Nłasń ych f poza dÓl&j i pu ez nrczo n ycn na real i zację zadeia,
' oszczędńąkalkllacja koŚztów rcalizacjj zadania'

Komisja dokonala kolejno ana|izy poszczególńych oień i stwiedzila. że z 2l oferl17 spćlniłÓ
wFo8i fofta]ne i zoŚałÓ poddane ocenie mc.ytolycznej'
odŹrcono ńAtępującc oforty. któr€ nie spełnity wyńogóv 'Órńalnych i nie 7osaly poddee

W PLN
wrestl jńcowy Klub sportowy Promocja KuIfury lizyczńej wśrÓd

dfi*i i m]odzieży cminy wołów
NIE
UDZIELONO
DOTACII

2. sIo!aŹyśzen t..KJmeńon.' Upowszechnieńie kullury fizyĆzńej
wśród dzieci i ńłÓdzieży popŹ€z
orgańizację varszlatóv
node|aukich' or8aniz&ję konku.su
ńode|amkiego za|up
niezbędnych ńaŹędfi dÓ ich
pŹeplÓsadzeńje ńa GEni. miaśa

NIE
UDZIELONO
DOTACJI

u. spońowy Klub wędkeŚwa
Moukiego TURBoT wołów

UpÓwszthnienie spońow€8o
wędkaBtsa mo^kiegÓ wśród

NIE
UDZIELONO
OOTACJI

Pohki z9iązek węd*'Aki ołĘg
ve w@lawiu KÓłÓ Nr 9
,,ODRZYSKO"

Pro pa8owan ie spońo Nędk'sk ićgo
i ochrony przyrody włód dzicci
ńlodfjćży i osób dooslych'

NIE
UDZIEI-ONO
DOTACJI

Pozostale oleńy. które Śpełńi]y wymogi ioma|ne przewidzianĆ plzepisami' zosaly poddańe

Uczniowski Kllb spÓnowy

"KĘydlińa" wnio*k o dobcję N
Upowszechnienie kulturt lizycznej
wśród dzj@i i mlodziezy Gńiny
wolów' wtyń dzieci imlodzisży z
terenu vsi KŹyd|ińa Mala'
KŹydlina Wielka, Dońażków *
20rZ t . '
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2.
KyoluŚhinkgi wniosek o dotŁję

PmpagÓw,nić i prowadzeni € zajęć
vśód dzieci i mtodzi €ży
akywnych fom k fury fifyczńej i

3. Uczniovski (lub Sponowy 'zsz
wolów" - wniosek o dotację w

"wołowska Integracyjna Dfu żyna
BaseballoNa'sezÓn 2012,, zajęcia
sponowo rkreacyjneo
charakte[c inlegracyjnyń i
koedukacyjnyń dla dziei i
młodzieży szkolnej regiońu
wolowskiegÓ pochodzących z
róŹnych śodowisk społecznych
częslo zagożońych palo|ogiami'

Miejś|i K|ub Pi|kesl i' wo|owie Prońocja i upovszechnieńie
t(ultury fizycznej i spoń!,
szczególnie piłki nohćj, pÓprzez
szkolenie dfiei, ńłodzieży oraz

5, Mlodziąowy Klub spoftowy
'oDiA' Lubjąz wniosek o
dolację w kwocie - 54. 000 zł

UpowŚzeĆhńienie klhuly fizycznej
i sponu *śód mi€szkmców Gniny
wolóv, w lym dzieci i nłodzi €ży'
ze vcre3ólnym Uwzg|ędńienień

6. Klub Spoiowy 'SPARTA" Milcz -
wniosek o dotację w kwociĆ 7o00

Wspiereie i upowszehnieie
ku|tury fizycznej, prońowdie gry
v pikę nÓżną d|a dzieci i niołzieży
2 Gnińy wolóy, av szczególnÓścj
twolzeni € ńvnych szńs dla
najslabszych gtup spolecznych,
zaĆhęcańi. do dziaImia i .ozNł&ia

7, Kl 'RUCH' ważęeowo _
wńiosek o dÓ.lację w kwocie -

PrÓpa8ovani€ wnód ńiszkltów
gńiny wotóv aktywnych fom
ku|tury ńzycznćj i Śpońu Fa w
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3. Polski zwią?€k wędkaBki okĘ8
we wlocławiu (olo wołów.
wnioseko dobcję v kwÓcie

vędkatkiego wśród dzirci

wiejski Klub Sponowy'OR(AN"
Mojęcice wolów - wńiÓsek Ó
dolaĆję v kwocie 39 000 zł

Upowszechni ań ia' popul ayzacj a
ku|tury fizycznej vśód nlodzieży
dzieci poprzez prowadzĆnie f2jęć z

K]!b Piłkas(i RATAJE wolów
wniosek o dotację w kwocie
13.500 zl

Upoyszechnieńie spoń! dfićci i
młodzidy na lerenie vojewództwa
do|nośląskieso poprzĆz
powadzenie k|!bu pjłkeskieao

l l K|!bsPodÓwyoRzEŁ slobno
stÓbńie vnioŚck o dotację y

Upowsz{hnienie i rÓzwój sporlu

12. Klub liłkłski ,,HeÓsi,. w stalym
wołÓwie wnios€k o dolację w

Rozwój fizyczno.sponoNy dzieci'
mlodzież' ońz sPoleczeńslwa

11. wołowski KIub szachowy -
wnidśĆ* o dol&ję w kwocie '

wspićranie i upowszechnimie
kullury fizycznej i spońu wśród
dzieci. nłodzieży z ońiny wdów
oraz Powialu wołÓwskiego,

.F.ąpĄ



poprfe:l p.owadzenie zajęć
szachowych oraz ol8ańizowanie

Uczniowski KIob spońÓwy wolów
wnjosek o dot.cję v kocie .

2ó 600 zl

PoPuklyzacja piIki nożńej
dfićwcząt' wychowmi€ popŹez
spoń. kszlattowanie zdmve8o stylu

15, Klub spońowy'KoRoNA
GL1NIANY"

Upowszechnieńie k tury fizycznej
vśńd dziei i ńłÓdzieży poprzez
provadzeńie zajęć w óżnych

slowarzJszenie A|iysna w eś z Lipnicy do NBA . spetńiajńy

wo]ols].i K|ub Tańca,.TRĄE', Prcnocjg Kultury fizyczńej Nśród
dzieci i mtodzieży Gnińy wołów 7e
szcze8ólnyń uwf g|ędńieniem zajęć
|ańeĆznych i z6połowych gier
spońowych minikoszykówka

wyn ik iocenymelJ lo l ! . zne jw&lączen iu '

Na podsla$ie dotonanej oceny ofe kotrisja PrcPonuje ldzielić dÓfińansowmia 14
of€.enton' |ecz w kvolaĆh niźs7ychod wnioskosańyĆh. i lak]

PLN
Uczniovski(lub spÓńowy Upowszechnieńie tultury fizycznej

wśród dzieci i nlodzieży Gńińy
wolów' w lyń dzjćĆi i nlodzieży z
lerenu vsi Kżydlina Mała, Krzydlińa
wie|ka, Domózkóv v 2012r'"

J 000.00

f . wołowski Klub Kdate Kyokushinkai Pmpagowanie j powadzenie zajęć
vśód dzieci i młÓdfieży aktyYnych
foń kultu.y fizycznei i spońl'

10000,00

L UĆzńiÓsski K|ub sporlowy ,'zsz "wołowska Inle8racyjńa Drużyna
BasebaIlowa sezoń 2012', zajęcia
spońowo. Ekrćacyj.e o charakterze
inl,eg.acyjńyń i k@dukacyinvn dla

3000,00
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dzieci i nłodfiĆży szkolnej regionu
wo|oNskiego pocholzących z
rófnych śDdowisk spot4znych
c7Ęslo zagrożonvch patoIo$mi'

Miejsl]K|ub Pi]l e+ w \ło]ol ć Prcmocja i upowszechnieńie kultury
fizychej i spońu' szcze8ó|nie piłki
nożnej, popŹez szkolćńie dzieci.
młodzieŹy Órd dorcsłych.

Młodzieżowy Kllb spońowy UpowszechńiĆnić kultury fizycznej i
spońu vśród ńieszk4iców cminy
wołów, w lyn dziecj i nłodzieży' z."
szĆzegÓ|nym uvzgIędnieńiem

30000,00

K]ub spońo' y ''sP ĄRTA '' Mi].' wspi €ranie i lPovszeĆhnianie kultuly
flzy.fńĆj. promowanie gly * pika
ńożją d|a dzj4i i mtodziezy z Gńiny
wołół, a s szczegóIności tvÓrzeńie
ńwnych szans dla ńajsłabszych 8rup
społeczń}ch' Z&hęcanie do działeja
i rozwijani3 swoi9h zaińletsovań.

I000,00

KP ' lUcH'$ezęgÓ*Ó Propa8owanie wśród migszkańców
gńińy wołów aktyynych fom
kultu.y fizycznej i spon! - gra w

5000,00

8. Po]ski związek wędkaBki okĘg we
wędkarskieBo vśród dzieci i

6000,00

wiejski Klub Sponowy'ORKAN U powszeĆhń imia' popu Iary zacj a
kuhlry fif'czncj wśIód mlodzieży i
dzieci poprzez po9.dzen ie zajęć f

9000,00

10. Klub PilkaEli RATAJE Wolow Upowszechnienie sFonu dzi@i i
ń|odzi.ż} na Erenie województwa
dolnośląskiego poprzcz prcwadzenie
klubu pilka6kieso Rataie

4 000 00

K|ubsponov}oRzEŁ slobnow Upowszćchnjenie i rozwój spon! ńa 5000,00

t2. (lob Pilkmki ..Hcrosi w Srarym Rozwój fizyczno{ponÓwy dzicci,
młodz]eŹy olaz spoleczeńŚva

J000.00

WÓ|Ó!ski KIUb sza.hotry wspiemnie i upowszehńilnie kuhury
fizyczne]' i Śponu włód dzieci.
mlodzież! 2 Gminy wolów oraz
Powiatu wolowskiego, poplzĆz
plowadzenie zajęć szachowycb orŹ
organizovmie tu.niejów szaĆho$Ych'

t0 000,00

Uczniotrs|,i K|Ub spońo$y wotow Popu|alyzac.ja piIki ńÓżnĆj dziewcząt,
wychowmiĆ | poprzez spot,
ksztaltovańie fdrÓwego stY|u żYcia'

10 000,00

t5, Klub Spono{y ,,KORONA Upovszechn'en'ę l J|tur} ńzi!znei 0,00
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1

CLINIANY" 'śiÓd .izi@i i fr|odzież! popdą
pDwadzńie fajęó w lóżń'ch

stowD'Śz@ie Ak'Ma wi€ś z uPnicy do NBA - spśłiajmy 0,00

17. wołowŚki Klub Tańe .lTAl" Prcm@ja Kul|u.y fifyczrej wśńd
.!żiei i nriodzi€ży cniry wolów ze
9cre8óhF u'fgldnidim ajęć
t&{ay.h i Bpołowych eił
sDofiowv.h minikczvkówka

0,00

PE@ (misji żNtały 5finalizo@ podpiśdim niniejśre8o plotokóifu

1.

2, tl

3.

5,

Łlcl!! oo.-.{""!\^9)

@C",elt-'

N. tym prclotól 'atończono i Ń Pu *zytaniu podPismo.

Dnia 06.04.2412r.

(L*
eunfr;ęrnz
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