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Protokół z oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert  

na wsparcie realizacji zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego 

ogłoszonym w dniu 7 stycznia 2019 r. 

 

I. Złożone oferty. 

Komisja Konkursowa w składzie: 

1. Hubert Bryda – przedstawiciel Urzędu Gminy Jabłonna – przewodniczący Komisji 

Konkursowej, 

2. Iwona Podsiadły – przedstawiciel Urzędu Gminy Jabłonna - członek Komisji 

Konkursowej, 

3. Wioletta Mazur – przedstawiciel Klubu Sportowego „Heksa” Niedrzwica Duża – 

członek Komisji Konkursowej, 

 

stwierdza, że w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań 

publicznych o charakterze pożytku publicznego ogłoszony w dniu 7 stycznia 2019 r. 

wpłynęło 5 ofert na realizację w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu: 

 

1. Ludowy Klub Sportowy „Rohland” Tuszów – „Zagospodarowanie wolnego czasu 

 i rozwój zainteresowań poprzez prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w 

zawodach sportowych”, 

2. Gminny Klub Sportowy „Avenir” Jabłonna – „Szkolenie dzieci, młodzieży, dorosłych 

oraz współzawodnictwo w piłce nożnej”, 

3. Piotrkowski Ludowy Klub Sportowy „Piotrcovia” w Piotrkowie – „Upowszechnianie 

kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Jabłonna, 

szkolenie w zakresie gry w piłkę nożną oraz organizacja i uczestnictwo w 

rozgrywkach i turniejach piłki nożnej w ramach współzawodnictwa sportowego”, 

4. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „MUKS” Jabłonna – „Organizacja i 

prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy 

Jabłonna w 2019 roku”. 

5. Fundacja Rozwoju i Aktywizacji Mieszkańców – „Basen to zdrowie 2019”. 

 

II. Ocena formalna ofert. 

Wszystkie złożone oferty spełniły wymogi formalne i przyjęte zostały do oceny 

merytorycznej.  

 

III. Ocena merytoryczna 

W dniu 30 stycznia 2019 roku Komisja Konkursowa przeprowadziła ocenę 

merytoryczną ofert, które przeszły ocenę formalną. Wyniki oceny merytorycznej 

przedstawiają się następująco: 

 

1. Ludowy Klub Sportowy „Rohland” Tuszów – „Zagospodarowanie wolnego czasu 
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 i rozwój zainteresowań poprzez prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w 

zawodach sportowych” – 83,3 pkt., 

2. Gminny Klub Sportowy „Avenir” Jabłonna – „Szkolenie dzieci, młodzieży, dorosłych 

oraz współzawodnictwo w piłce nożnej” – 80,1 pkt., 

3. Piotrkowski Ludowy Klub Sportowy „Piotrcovia” w Piotrkowie – „Upowszechnianie 

kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Jabłonna, 

szkolenie w zakresie gry w piłkę nożną oraz organizacja i uczestnictwo w 

rozgrywkach i turniejach piłki nożnej w ramach współzawodnictwa sportowego” – 

73,0 pkt., 
4. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „MUKS” Jabłonna – „Organizacja i 

prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy 

Jabłonna w 2019 roku.” – 89,5 pkt. 

5. Fundacja Rozwoju i Aktywizacji Mieszkańców – „Basen to zdrowie 2019” – 73,1 pkt. 

 

W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej Komisja Konkursowa przedkłada 

oferty pozytywnie zaopiniowane do realizacji: 

 

1. Ludowy Klub Sportowy „Rohland” Tuszów – „Zagospodarowanie wolnego czasu 

 i rozwój zainteresowań poprzez prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w 

zawodach sportowych”– 83,3 pkt., proponowana kwota dotacji 32 500,00 zł, 

2. Gminny Klub Sportowy „Avenir” Jabłonna – „Szkolenie dzieci, młodzieży, dorosłych 

oraz współzawodnictwo w piłce nożnej” – 80,1 pkt., proponowana kwota dotacji 

34 000,00 zł, 
3. Piotrkowski Ludowy Klub Sportowy „Piotrcovia” w Piotrkowie – „Upowszechnianie 

kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Jabłonna, 

szkolenie w zakresie gry w piłkę nożną oraz organizacja i uczestnictwo w 

rozgrywkach i turniejach piłki nożnej w ramach współzawodnictwa sportowego”– 

73,0 pkt., proponowana kwota dotacji 34 000,00 zł, 
4. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „MUKS” Jabłonna – „Organizacja i 

prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy 

Jabłonna w 2019 roku”  – 89,5 pkt., proponowana kwota dotacji 19 000,00 zł 

5. Fundacja Rozwoju i Aktywizacji Mieszkańców – „Basen to zdrowie 2019” – 73,1 

pkt., proponowana kwota dotacji 10 500,00 zł. 
 

 

Podpisy członków Komisji konkursowej: 

 

1………………………………………… 

 

2………………………………………… 

 

3………………………………………… 

 

   

   ZATWIERDZAM 

 

Wioletta Mazur 

Hubert Bryda 

Iwona Podsiadły 

Marcin Pastuszak 


