
PRoToKÓL

z posi€dz.nfu Konisji Konkunowej ottr'artego konkuBu ofgrt na re!|izlcję zad.ń
pub|itzny.ł cńiny wo|ów s ''krBie ssp'rcia i Upossz€cbniania kulrury trygn€j

Zlofone o|efiy byly $rnikień otwańcgo konkuEu ofeń ogło9on€go w Biulcryni€
Infomcji Publicaej Użędu Miejskieeo w wołosie' n, stońie inteńelołej
M,lvoloiv'pl, na iablicy o8łoszcń Urzędu Miejskie8o s wołolie. Podniorami
zrłszjącyni ofeńy by]y orgmifacje poz!Źądo$e oraz podniot], zeodnie z blarieniem
an'3 ust'3 ustasl z dnia 24 kwielnia 200]r' o działalności poźj)'lku publicznego
i o wo]ontarimie /Dz' U, Nr 96. pa2'873 z późn' zm'|'

Konisją powołaa Zeądfcnicn N| 30/2013 Bumistra cnriny wolów z dnia 2l lutcgo

l ' Pżełodniczący Końisji J&ek wlosek
2' z!śępcaPzemfuiczącego Konisji Kinga Pisching . olejniczal
] ' sekreitrz - Magdalena Draczyńska
4' członek Komisji Lucyn. Dumlńska
5' czloiek Końisji ('ryslFa LaszkieNicz

Na pÓsiĆdfeniu w dniu 22.02,20l] r,. m FÓdslawie lisl)' ÓbecnÓści zlstęp.a
Plrewodniczącego Konisji Kinga Phching.olEniczak. stviedziła. iż posiedfenie Konhji
jeś plawomocne. gdyż na 5 osoboq sklad Konisji obecnycb jeŚ 4. (lisB obecńości stMowi
a]ącmi( do dniejsrego prclokolu)'

zaslępca Przewodńiczącego Komisji 7alohala Końisję u asadmi dfialóia konisji
kÓnkuNwej opiniuj{cej olir.y rcalizacji zad!ń publicmych ore z zaządfeniem Bumistza
Gminy wołów w spĘwie og|o9enia ot$'ańcgo konkBu ofeń na realizcję zadó
publicznych w rcku 20l ] pŹez orgoiacje poaŹądowe i podńioly' o których mowa s ań']
L{.i rsraH o d/idlJro"ci po/! |. rplblicr cpo snlnlra' "cic

Konisja dokonala w dniu 22'02'201] oku o godzinic 15'00 w sali ssyjnej Użędu
Miejskiego w woloNie na posiedredu olłmia oJ.ert. z|ożoóych w odpo!łicdzi ńa oglosćnie
BunnistPj Gminy wolów v spnsie oNdlegÓ końkusu o|e( w w}znacfonyn
w ogloveniu tmini. }plynęly 24 ofeńy' .w posieduniu uczestniczy|i pŹedsblviciele
ofeEntów wiejskiego Klubu spońowcgo .,oRl(AN.. Mojęcice orż UKs ..GiIh soccer
AcademY..f wÓ]Ów. Ćo s!&owi załącznik do prolokołu.

wysokość środków publicaycl pŹeaaczonych na n'lizeię dzialań q akesie wŚparcia
i upowsz{bnimia kultury fizyczncj i sporfu sxnosi 242 000,00 zł.

Pued Dzpoczęciem obmd zaslęFca P'zcwodńjczącego Końisji zapoaal! febnnych
2 n@wańi i ad.esamj ofeEnów. mstęplic każdy z cz]onlów s]rpc]ni| oślviadcfenie
o njepozośawmiu w jakimkolwiek Śosunku pnMym bądź |ahyc,jyń z podmiolmi
przyslępującymi do w otwMego LonlBu o.cit'



zótępca Przewodnicząlego Komjsji przedstawił! zebfuyń Regulmiń poslępowbia
Komisji. a lałf ogólne zsady lealifrcji fad.ń publicznych wynikające z ustasy
o działalności poż]'lku publicfn€o i wo|onlariacie'
Dokonując R}boru ofeńy. Komisja KonnNwa brała pod uwgę w szcrególności:
. konplcbość i ̂ pelność ofert orr dolączonych do nich zalącaików
rcdność €aliacjizadóią

' moby kadrowe i Źecbł€.
. dÓśs'adcżeńie w rcł|iz&j i prdsięwięć o podobnym ch!Ęktela,

or.Uść (:Er.c) noj.) ' Jjęc ploponot€nJch p|ć/ ofeIenb

^ięg pronrocji aktyMości fizycznej oferent!'
' licfbę uczeshików (w predfiale wieko*lm: dzieci. m|odzież' dorośli)
. wyŚokÓść środków w]asnych Ź poa dotacj i pżezń&żońy.b .a @|;fcję ,!dania'
oszcfędnąkalkulacjo kosaó*'realiacji zadania

Komisja dokonała kolejno mlizy poszu gólnych olcrt i sts'icrd2i]a. żc z 24 o|efr 16 spelńilo
rynÓgi |Ómalne i fÓs1alÓ pÓddme oĆeńje ńelytolycznej.
odncono nólępujące of.ny. klóre ńie spehily wynogós loma|ńych i nie zoŚały poddane

Prc{€drenie ujęć w różnych
dyscyplimch spońU. org izcja inprcz
spońowołekreacyjnych dl. dfieci i
m]odzieft o@ nieszlańców cminy
volów w inpl€zclr zawodach i
lozgryłkach spońosych' PD$adzenje
2jęó rckJcacyjnycb dla różnycb gfup

2.

.RAZEM'pląv

Ploładz.nie Ąęć $ !óżnych
dyscyplinach sportu' organiu cF imp€z
spońowoj€kreacyjnycb dla dzieci i
niodfieŹy oiŁ miesfkecórv ominy
wolów w imprezcb. 2ałod&h i
rozEr'Tkach sFÓnoBych' Prowldz€nie
ajęć EłJ.acyjn}clr dla óżnych grup

I wspieraie i upołŚfechnimie ku|tury
fizycaej i spońu' loprze7 pioqadenie
zajęć sz&hoP}ch omz oĘmjzowie
tmiejów sachosrch dla dzieci,
ł od'eż]r zleEnu cminy wolów'
Klubowe MislŹostwa Polski w Bieeu ńa
oricnlację i otMne nistżostwa wolow'

5 . Popu|aĄ'f cjł sportu Będkes*iego
popŹez orgeif oweie awodów



.,oDRZYSKO'w

Upomfecnnienje tultury fią,Ćnej i
sponu dzieci i m}odzieł z tercnu cminy
wo]ów w zkEsic kkłiej a etyki'

RenoMcja mraql boiską organiacja i
ProMŁenie wateyjnej szkółki
pilkdskiej dla dzieci i mlodriezy
akończo.ej rczgr}ryłmi. olgeiacja i
prcrvadfenie 2jęć nordic.ł€lking dla

3 . 'Polularyacja aktywreso $/poczynh
wśiód dzieci i nłodzieży popmz
ucf.shictwo d'crvcfąl i chlopców w
fapasach * srylu wolnyn i klasycaym'

Pozoslałe ofeńy' klóre spelnily łymogi fomaIne prćwidziane pŹ€pismi. eslaly poddmc

L,D.
1 , UFowszeĆhnienie gry w piłka nożńą

wśńd dziewcząt sf,chÓwdie popżez
spo( kszt.łlowaic aktyMego i

z. ''woŁowsKA INTEGRĄCYJNA
DRUż\-NA BASEBAILoWA
sEZoN 20l3 zajęc'a spoilowo'
rekeacyjne o clreakcŹe inEgl&yjnym
i ko€dułmyjnym d|a d'eci i mlo.lzieży
szlolnej EgiÓnu wo]owskiego
pochodzących z ńżnyclr śmdowjsl.
Śpolecznych częslo zagmżonych

3. Prowadz€nie fajęć 2 ł@te kyokushń i
imych dyscyplin spoftowych. zjęć



KYOKUSH1NXAI rekeacyjnych oź o.gańiż&ja ińptż
spotuowo Ektacyjnych dl! dzieci.
nłodżjeżł j nieszkmców Gminy
wotóB
Upowsrechnienie spotu dla wszystkich
popźez orgoiację szkoleńią
wsŃłfa}odnictwa i uczestnictwa q'
rozgiyrvkach spÓdoq'ch,e
szcćgólnym uNzględnieniem piłki

PROMOlOR
',PmpagÓw&ie {śród miĆszkańców
cńiny \łolóB ak}Tnych form kulfuIy
fizycm€j i spońu - gra s'pi|ka nozną

''w 'fus}m rymieśprcqi fił.zJe.,

1. ..PŃpagoBdie wśród mieszkańców
Gminy wolów akyMyclr fom kultury
fif'cfne.j popularyzmja i rzwój piłki

a. ..Pńwadzenie zajęć s !ómych
dysc}Tlifuch spońu, orEanizacja imprez
sponowo{ekreacy.jnych dla dfieci i
młodzież] o@ nieszkmców Gniny
volów w imprczch, zwodach i
iozcryvk&hsportorłych' Prowadfenie
ajęć rcbeacyjlrych dla ńżnych erup

9. PDwadfenie ajęć z załresu piłki
bożnej wśród nlodfieży i dfi€ci z
teEN cminy wo]ów' o|geiacja
impre2 spodoro rekreocyjnych dla
daeci i nlodzieży f Gniny wolów

10, Proł€dzenie fajęó sportowcb i
o.ganiacja imprcz spofr oiło
lektacyjnych dla dzieci i młodzic'ry z

11, wKs TR,Ąl Prcnocja Kultury fizycznej wśród
dzieci i młodziezy cniny wolóW a
szcz€gó |nym uwzględni en iem ajęć



tanecznycb, f espolo{ach Sier
spońotr]ch _ nini kosfykówta iĘ. .

\f, KP HEROSI Slary Roaój nzycao{pońo*y RofMjeń

l J , UpowsrĆhnienie kulluly nzycaej i
spoltu dfieci m|odziei aercżonej
ual€ż.imien i z zabuĘeńimi
zchowaj z Erenu Gminy wołów ł
złtsie *fbEnyclr sportów Iebicb i

Powadzenie zajęć w różjych
dy*yplilach sportu' orgriżcja imprez
spofrowołekrcacyjnych dla dzisi i
n]odzieży oBz mieszkaiów cminy
wołów w inprezeh' żałodlch i
rczgrywkrch sportołf, ch. Pmwadkńie
zajęć Ełreacyjnych dla lóhych grup

'.Prowadfenic zajęć w różnych
dysyplineh sponu, oryanizrcja imprez
sponoBo.EłEacyjnych dla dfi.ci i
nłodzieży oM ni€sz]t&ców cniny
wo|órv w inprezch, awodach i
rozgrywkach spo oqych. Prosadrenic
2jęó lelJeacyjnycb dla różlych grup

16. Frcładreni€ dfiałalności w akresie
PonowaÓia spoit! żulowego,

wyniki oceny neĘ'toryczno.j w z.lączeniu'

Na podsbwie dokonm€j occiy o|en Konrhja proponuje udzie]ić donnmovmia ló
oli:enlon. lecf w kwotacn Óiższych od Mioskolmych, i lak:

L,p.
PLN

l . Upowszecbni€nie gry W !i&ę nomą
wjód dziewcząt . l)'chowie popŹez
spoĄ kszlailowi€ akt}Nnego i



2, 'WOLOWS(A INTEGRACYTNA
DRUŻ]NA BAstjBALLowA
sEZoN 20]3 zjęciaspońowo.
rekErcyjne o charał€Źe inlegacyjn)m
ikoedŃacyjnyn dla dzieci i nłodżie''
sznohej Esionu wolowskiego
pochodzących z óżnycb śrolowisk
spolec2nych często zgrożotrych

10000,00

3.

KYo(UsHNKĄI

Pmwadreni€ 2jęć z kaBte kyokuhin
imych d'9cFlin sportowyclr. zajęć
Ekleacyjnych o@ o€eizcja impEz
sportowo-rckreacyjnych dla dzieci.
ńlodzieży i micszkŃcół onńy

t0n00,00

MKt wolów Upo*dhnienie spoft dla mzystkich
popuez olgriację gkolenia.
wsŃłzawodnictwa i uczeshict"€ s
rozgywkach sponoetch 2e
9Ćfególnyn uwzelędnieniem piłki

t06000,00

PROMOTOR
..tropagowmie $'śród nieszkaicół
Gniny wołóv allywnych fom kuhUy
nfycz.ej i spońu exa w pi]tę nożną.

5000,00

6, ,,w z.lrogm Drm espmMr lizr(ale' 5 000,00

1, ..Propagomnie włód mi€szkańców
Gńiny wolów aktywnych form kultury
fizycaei popula]]zacja i rcfsój pilki

5 000,00

8. ,,Pmwdaie ujęó w ńżnych
dysct?linach spońu. organiacjainpFz
sponowo iekĘacy.jnych dla dzieci i
mlodzieży ofu nieszkńców 6miny
wolów w inprcach, awod&h i
rozgrywken spońołlch' Prowadzenie
zajęó reheacyjnych dla ńhych glup

10000,00

9. PbMdzcnie 2jęó z zkresu piłki
nożncj wśród nlod'eży i d'eci f tereN
cnin' \łolów. orgMizcja inprez
sporto$o rekreacyjnych dla dziei i
tnodfieży 2 Gminy wolów

t8000,00

10. PrcWdrenie 2jęó slońÓwych i
orgeiucja inprcz sportowo
Ekreacyjnycb dla duieci i nlodtczy z

1000,00

t l . wKs TRĄF rromo.h Kul'uń fizvczneissrcd dz(i 7 000.00



i młodzicży oniny wolów 2c
9cfególń! ń ulvfględn ie nien 2j ęć
toechych, 4spolowych gier
sponowych ńini kos,,y.l.ó'ka itp, ]

12. I<l HEROSI Stary Ronój fizycao{porto{T Roflojem .r 000,00

lJ. Upowsrechnienie kultury nrycrnej i
spońu dzieci mlodzieżry zgrożonej
uzlcżdcniom i z fabuŹenimi
zchowó z terenu Gminy wolów w
z]ceŚie wybian'ch slortów |elńich i

J 0n0,00

Prcwadzenie aj* w różnych
dyscyplimch spońu. oremizcja inplez
ŚporlÓwo{€kreacy.jnych dladzieci i
nłodz]eŹy o@ miesfiońcóv cfoiny
wolów F impreaclr. za\od&h i
of gr}wkach spońo$f ch' Prowadzenie
ajęć rekeac'jnycb dla óżnych g.up

4 000,00

..Pfu*adanie ąjęć w óżnych
dy$yplinach sportu. orsaniacj. inprez
spońovołekEacyinych dla dzicci i
ńło{izieży oraz mieszkmcórn Gniny
wołów s inp€zach. zavod&h i
rzgrywkac! sponowycb. Powadzenie
zajęć Ekeacyjnyclr dla ńżlych 8rup

3 000,00

PloRadfeniedzia]alnościwzałresie
pronowania sponu żuŹloweAo'

) 000,00

Komhja zakończyła pnce w dniu 28'02.20] ] r o

Prace Komisji 2osBly s1jnaliówfue podpisaniem

Na t}m prciokół zakońcfono i po pŹecz'1miu podpisfuo'

Dnia. 28.02.2011 r.
'tTlTLffi
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