WÓJT GMINY
Brody
o

Zarz ą dzenie Nr.4../2019
Wójta Gminy Brody
z dnia 16.01.2019 roku

w sprawie udzielenia dotacji Gminy Brody na realizację zadań publicznych w 2019 roku.
Na podstawie art. 11 ust. 2 i 3, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2018.450 tj. z dnia 2018.02.28); art. 30 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 tj. z dnia 2018.05.24); programu
współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego wolontariacie w 2019 roku przyjętym Uchwałą Rady Gminy w
Brodach nr XVI/100/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. oraz § 11 ogłoszenia o otwartym konkursie ofert
na realizację zadań publicznych Gminy Brody w 2017r., stanowiącego załącznik do Zarządzenia
Nr 218/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 20.12.2018 r. oraz po zapoznaniu się z protokołem Komisji
ds. rozpatrywania ofert na realizację zadania publicznego z dnia 15.01.2019 r. zarządzam,
co następuje:
1
Udzielam dotacji na realizację zadań zleconych w formie dofinansowania ich realizacji dla poniższych
podmiotów:
Nr
zadania:

Rodzaj zadania do realizacji
w 2019 roku (na podst.
ogłoszenia o otwartym
konkursie ofert):

Nazwa zadania do
realizacji w 2019 r.
(na podst. oferty)

ł

Upowszechnianie kultury
fizycznej wśród
mieszkańców gminy Brody,
poprzez szkolenia sportowe
oraz uczestnictwo w
zawodach, organizowanych
przez świętokrzyski Związek
Piłki Nożnej w Kielcach.

Udział w treningach
i rozgrywkach
ligowych

2

Szkolenia sportowe,
organizacja i udział w
zawodach piłki nożnej
odbywających się na terenie
gminy Brody

2

Szkolenia sportowe,
organizacja i udział w
zawodach piłki nożnej
odbywających się na terenie
gminy Brody

Piłka nożna
Barchan Krynki

Działalność szkoleniowa,
upowszechnianie i rozwój
kultury fizycznej wśród
mieszkańców gminy Brody
w dziedzinie lekkoatletyki

Treningi i wyjazdy
zawodników LKB
Rudnik. Organizacja
biegów

3

Zawody i treningi
piłkarskie

Kwota
dotacji
Gminy
Brody:

Nazwa
oferenta, adres

Termin
realizacji
zadania:

55 000, 00 zł

Stowarzyszenie
Sportowe
„ Kamienna" ul .
Radomska 34'
27-230 Brody

Od dnia
podpisania
umowy do
30.06.2019

3 000,00 zł

Stowarzyszenie
Sportowe
„Czarni Ruda"
Ruda ul. Widok
5, 27-230 Brody

2000,00 zł

Stowarzyszenie
Barchan Krynki,
Krynki ul. Długa
111, 27-230
Brody

15 000 zł

Stow. Ludowy
Klub Biegacza
„Rudnik" w
Rudniku —
18 000 zł.

01.03.2019 —
17.12.2019

01.03.2019 —
31.10.2019r.

30.01.2019 —
17.12.2019r.

4

S

Działalność szkoleniowa,
Upowszechnianie i rozwój
kultury fizycznej wśród
mieszkańców gminy Brody
w dziedzinie wędkarstwa
rzutowego
Działalność szkoleniowa,
Upowszechnianie i rozwój
kultury fizycznej wśród
mieszkańców gminy Brody —
dotyczy dyscyplin: piłka
siatkowa i tenis stołowy

Wędkarstwo
rzutowe — udział w
zawodach i
uzupełnienie
sprzętu sportowego
— etap I

Piłka siatkowa
i tenis stołowy
Barchan Krynki

Suma:

5 000,00 zł

Polski Związek
Wędkarski
0/Kielce — 7 000
zł

18.02.2019 —
17.12.2019r.

4000,00 zł

Stowarzyszenie
Barchan Krynki,
Krynki ul. Długa
111, 27-230
Brody

21.01.2019 —
17.12.2019r.

84 000,00 d

*2

Kopia protokołu Komisji ds. rozpatrzenia ofert na realizację zadania publicznego stanowi załącznik
do niniejszego zarządzenia.
*3

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.
*4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Protokół
z posiedzenia Komisji d/s rozpatrywania wniosków
w ramach I edycji otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019r.,
które odbyto się w dniu 15.01.2019r. r. w lokalu Urzędu Gminy w Brodach.
Komisja w składzie:
— Przewodniczący Komisji;
ł. Jan Kosiela
Dorota Dyka — Członek Komisji;
Mariusz Zawłocki — Członek Komisji
Tomasz Margula — Członek Komisji;
Ryszard Kutera — Członek Komisji;
rozpatrzyła wnioski organizacji pozarządowych zgodnie z zapisem ustawy o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2018.450 t.j. z dnia 2018.02.28) według
kwalifikacji zadań i warunków określonych w ogłoszeniu I otwartego konkursu ofert Zarządzenie Nr 218/2018 Wójta Gminy Brody z dnia 20.12.2018r. Komisja do rozpatrywania
ofert otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2017 roku, została powołana
Zarządzeniem Wójta Gminy Brody nr 10/2019 z dn. 11.01.2019 r. Na otwarty konkurs
nadesłano sześć ofert od pięciu stowarzyszeń. Na zadanie nr 2 pod nazwą „Szkolenia
sportowe, organizacja i udział w zawodach piłki nożnej odbywających się na terenie gminy
Brody" wpłynęły dwie oferty. Wszystkie oferty spełniają merytoryczne i formalne warunki
konkursu. Komisja rozpatrzyła te wnioski pod względem oceny możliwości realizacji zadania
przez podmiot wnioskujący, oceniła przedstawione plany działań, kalkulacje kosztów
realizacji zadania oraz uwzględniła wysokość środków publicznych przeznaczonych
na realizację zadania. Arkusze oceny ofert i zbiorcza punktacja stanowią załącznik nr ł
do niniejszego protokołu.
Po przeprowadzonej analizie ofert Komisja przedstawia Wójtowi Gminy Brody propozycję
przyznania dotacji na zadania zgodnie z poniższą tabelą:
Rodzaj zadania do
realizacji
w 2019 roku (na podst.
ogłoszenia o otwartym
konkursie ofert):

Nazwa zadania
do realizacji w
2019 r.
(na podst. oferty)

1

Upowszechnianie kultury
fizycznej wśród
mieszkańców gminy Brody,
poprzez szkolenia sportowe
oraz uczestnictwo w
zawodach, organizowanych
przez świętokrzyski Związek
Piłki Nożnej w Kielcach.

Udział w treningach
i rozgrywkach
ligowych

2

Szkolenia sportowe,
organizacja i udział w
zawodach piłki nożnej
odbywających się na terenie
gminy Brody

Nr
zadania:

Zawody i treningi
piłkarskie

Kwota
dotacji
Gminy
Brody:

Nazwa oferenta

Termin
realizacji
zadania:

55 000,00 zł

StowarzyszenieOd
dnia
Sportowe
podpisania
„Kamienna" ul.
umowy do
Radomska 34
'
30.06.2019
27-230 Brody

3 000,00 zł

Stowarzyszenie
Sportowe
„Czarni Ruda"
Ruda ul. Widok
5, 27-230 Brody

01.03.2019 —
17.12.2019

ars

2

Szkolenia sportowe,
organizacja i udział w
zawodach piłki nożnej
odbywających się na terenie
gminy Brody

Piłka nożna
Barchan Krynki

3

Działalność szkoleniowa,
upowszechnianie i rozwój
kultury fizycznej wśród
mieszkańców gminy Brody
w dziedzinie lekkoatletyki

Treningi i wyjazdy
zawodników LKB
Rudnik. Organizacja
biegów

4

5

Działalność szkoleniowa,
Upowszechnianie i rozwój
kultury fizycznej wśród
mieszkańców gminy Brody
w dziedzinie wędkarstwa
rzutowego
Działalność szkoleniowa,
Upowszechnianie i rozwój
kultury fizycznej wśród
mieszkańców gminy Brody —
dotyczy dyscyplin: piłka
siatkowa i tenis stołowy

Wędkarstwo
rzutowe — udział w
zawodach i
uzupełnienie
sprzętu sportowego
— etap I
Piłka siatkowa
i tenis stołowy
Barchan Krynki

Suma:

2 000,00 zł

Stowarzyszenie
Barchan Krynki,
Krynki ul. Długa
111, 27-230
Brody

01.03.2019 —
31.10.2019r.

15 000 zł

Stow. Ludowy
Klub Biegacza
„Rudnik" w
Rudniku —
18 000 zł.

30.01.2019 —
17.12.2019r.

5 000,00 d

Polski Związek
Wędkarski
0/Kielce — 7 000
zł

18.02.2019 —
17.12.2019r.

4000,00 zł

Stowarzyszenie
Barchan Krynki,
Krynki ul. Długa
111,27-230
Brody

21.01.2019 —
17.12.2019r.

84 000,00 zł

W opinii Komisji, proponowane kwoty dotacji dają gwarancję uzyskania
spodziewanych efektów. Komisja przedkłada Wójtowi Gminy Brody opinię dotycząca ofert
i wnosi o podjęcie decyzji w sprawie udzielenia dotacji w formie zarządzenia.
Podpisy członków komisji:

