
Gniezno, 17.04.2015r. 

 

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej opiniującej złożone wnioski na 

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju 

sportu w Gminie Gniezno w 2015r.  

 

Protokół z posiedzenia komisji odbytej w dniu 17 kwietnia 2015r. w Urzędzie Gminy 

Gniezno na okoliczność oceny wniosków o udzielenie dotacji na zadanie publiczne w 

zakresie rozwoju sportu w Gminie Gniezno w 2015 roku realizowane przez organizacje 

pozarządowe. 

1. Komisja konkursowa została powołana na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy 

nr 10/2015 z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie powołania komisji konkursowej 

opiniującej złożone wnioski na otwarty konkurs ofert na realizację zadania 

publicznego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Gniezno w 2015r. w 

następującym składzie: 

1. Przewodniczący komisji – Marek Szulczewski 

2. Członek komisji – Robert Błoch 

3. Członek komisji – Marek Józefów 

 

2. Komisja w pełnym składzie (lista obecności stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu) dokonała w dniu 17 kwietnia 2015 roku o godzinie 13.00 w sali nr 16 

Urzędu Gminy otwarcia oferty złożonej w odpowiedzi na ogłoszenie Wójta 

Gminy Gniezno wydane w formie Zarządzenia nr 19/2015 z dnia 2 kwietnia 

2015r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych w zakresie rozwoju sportu w Gminie Gniezno w 2015 roku 

(ogłoszonego na stronie BIP Gminy). 

3. Przewodniczący komisji poinformował, że na zadanie w zakresie rozwoju sportu 

w Gminie Gniezno w 2015 roku wpłynęła jedna oferta złożona przez 

„Uczniowski Klub Sportowy Zdziechowa”, data wpływu do Urzędu Gminy 9 

kwiecień 2015r. oferta została złożona w obowiązującym terminie. 

4. Przed podjęciem obrad każdy z członków złożył oświadczenie, że nie pozostaje 

w jakimkolwiek stosunku prawnym bądź faktycznym z podmiotem 



przystępującym do w/w otwartego konkursu ofert (oświadczenia w załączeniu 

do w/w protokołu). 

5. Komisja przystąpiła do otwarcia oferty i oceny jej pod względem formalnym. Po 

dokonaniu oceny formalnej komisja stwierdza, że: 

a) złożona oferta została sporządzona na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 

do Zarządzenia nr 9/2015 Wójta Gminy Gniezno z dnia 2 kwietnia 2015r. Do 

wniosku dołączono wymagane dokumenty tj. 

- kopie aktualnego wypisu z rejestru Starostwa Powiatowego 

- statut 

- kopie uchwały z zebrania Założycielskiego Uczniowskiego Klubu 

Sportowego Zdziechowa gdzie a § 1 pkt.3 podano umocowanie osób 

reprezentujących oferenta (prezes i sekretarz klubu) 

- sprawozdanie finansowe za 2014 rok. 

Wniosek został podpisany przez Prezesa i Skarbnika klubu. 

 

Opinia komisji: 

Złożony wniosek o udzielenie dotacji na realizację zadania z zakresu sportu spełnia 

wymogi formalne wymagane w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na wykonanie 

zadania publicznego w 2015 roku w zakresie rozwoju sportu określonych w załączniku 

nr 2 do Zarządzenia nr 9/2015 Wójta Gminy Gniezno z dnia 2 kwietnia 2015r. wobec 

powyższego dotacja w kwocie 10.000,00zł zostaje przyznana. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

 

 

 

Podpisy komisji: 

1. Przewodniczący komisji Marek Szulczewski  ……………………………. 

2. Członek komisji Robert Błoch ……………………………………………… 

3. Członek komisji Marek Józefów ……………………………………………. 


