
PRoToKoŁ
Komisji Konkursowej

z dnia20 sĘcznia202I r.

W dniu 20 stycznia komisja konłursowa w składzie:

. PRZEWODNICZĄCY - Marcin Pazdaj

. CZŁoNEK

. CZł.ONEK

- Piotr Kaźmierczak

- Anna Szalewska

dokonała analizy nadesłanych ofert dotyczących realizacji zadań publicmych ze sfery działalności

pożytku publicznego w Gminie Poniec na rok 2021 .

Burmistrz Ponieca w dniu 23 grudnia 2020 r' wydał ZarządzenieNr 27312020 w sprawie: otwartego

konkursu ofefi na realizację zadań publiczrrych ze sfery działalności poz}.tku publicznego w Gminie

Poniec w 2021 roku.

Zgodnie z w/w zarądzeniem termin składania ofert mrjał 15 stycznia 2021 r.

W Ęm terminie wpłynęły następujące oferty:

W zakresie upowszechniania kulturv fizvcznei i snońu:

1. Prowadzenie za1ęć'' szkoleń sportowych, ogólnorozrvojowy ch oraz z zakesu piłki nożnej

i piłki halowej. Wysokośó środków 222 650,00 zł

Wptynela oleńa:

a) PKS ,,Piast'' Poniec _ na kwotę 222 650,00 zł

b) Federacja Piotra Reissa _ na kwotę 4 000'00 zł

Po lozpdtrzeniu powyższych wniosków komisja konkursowa Stwierdziła, że oferta PKS ,'Piast''
Poniec jest ofertq zwycięskq, a także zdobyła większa liczbę punklów w ocenie ządania

publicznego' Klub ten swoje działania kieruje do większej liczby uczestników, takich dyscyplin

sportowych jak piłkn nożna i piłka halowa. Zrzesza on większq liczbę grup dziecięco -
młodzieżowych oraz seniorskjch. oferta Klubu PKS ,,Piast'' Poniec iest bardziej dostępna dta

mieszkańców. oferta ta spełnia warunki olłeślone w ogłoszeniu konkursu i została rozpatrzona

pozytyłvnie.



2. Prowadzenie zajęÓ, szkoleń sportowych, ogólnorozwojowych oraz z zakresu tenisa

stołowego' Wysokośó środków 15 000,00 zł.

Wplyqęlą_afertą

PKS ,'Piast'' Poniec - na kwotę 15 000,00 zł

oferta ta spełnia warunki okłeślone w ogłoszeniu konkursu i zo,Stałćl rozpątrzona pozytywnie.

3. Prowadzenie zajęó, szkoleń spońowych, ogólnorozwojowy ch oraz z zak:resu siatkówki.

Wysokośó środków 49 050,00 zł

Wpb'noła oferta:

PKS .,Piast'' Ponięc - na kwotę 49 050,00 zł

oJbrta ta spełnia warunki określone w ogłoszeniu konkursu i została rozpątrzona pozywnie.

4. Prowadzenie zajęć, szkoleń sportowych, ogólnorozwojowy ch oraz z zabesu fitnęss'

Wysokośó środków 23 300'00 zł

Wpłvnęłąpfer1ą

PKS ,,Piast'' Poniec _ na kwotę 23 300'00 zł

oferta ta spelnia warunki określone w ogloszeniu konkursu i zostala rozparrzona pozyrywnie.

5. Prowadzenie zajęć, szko1eń sportowych, ogólnorozwoj owy ch oraz z zakresu unihokeja.

WysokoŚó Środków 12 000'00 zł

Wptvnęła ofeńa:

UKS ,,Jastrzębie z Żytowieckt' na kwotę 12 000,00 zł

oferta ta spełnia wąrunki określone w ogłoszeniu konkursu i została rózpatrzona pozylwnie

6. Prowadzenie zajęć, szkoleń spońowych, ogólnorozwojowych oraz z zakresu

Taekwon-do tradycyjnego oraz Kick-boxingu.

WysokośÓ środków 3 000,00 zł

Wpłaęłądeną
Sportowy Klubu 

''TIGER WiELKOPOLSKA'' - na kwotę 3 000'00 zł

oferta ta spełnia warunki olłeślone w ogłoszeniu konkursu i została rozpatrzona

pozywnie.



7. Prowadzenie zajęć, szkoleń sportowych' ogólnorozwojowych otaz z zakresu jazdy konnej '

WysokośÓ środków 5 000,00 zł

Wpłvnęła ofeńa:

Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Sportów Konnych MUSTANG _ RoKosowo z siedzibą

w Rokosowie _ na kwotę 5 000'00 zł

oferta ta spełnia warunki clkreślone w ogłtlszeniu konkursu i została rozpatrzona

pozywnie.

W zakresie upowszechniania kulturv. sztuki i dziedzictwa narodowego:

1 . Prowadzenie zadail doĘczących kultury, szfuki, ochrony dóbr kultury i tradycj i. Działania na

rzecz upowszechniania kultury muzycznej.

WysokośÓ środków: 5 000,00 zł

Wpłynęła oferta:

Chór Kościelny '"CECYLIA''' przy Parafii Rzymskokatolickiej w Poniecu - na kwotę 5 000,00 zł

oferta ta spełnia warunki określone w ogłoszeniu konkursu i została rozpatrzoną

pozyrywnie.

2. Prowadzenie zadań doĘczących podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej'

pielęgnowarria polskości oraz rozwoju świadomoŚci narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Wysokość środków: 9 000,00 zł

WpŁvnęla o lerta:

ZwięekHarcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkqpo1ska Hufiec Leszno _ na kwotę 9 000,00 zł

oferta ta spełnia warunki okreśIone w ogłoszeniu konkursu i została rozpatrzoną pozyfunie'

3. Prowadzenie zadań doĘczących kultury' sńuki, ochrony dóbr kulnlry i tradycji. Działania la
rzecz upowszechniania kultury tanecznej.

Wysokość środków: 2 000 
'00 

zł

WpŁvnęla ofena:

Stowarzyszeniem Grupa T3necma ''VENUS'' na kwotę 2 000,00 zł

oferta ta spełnia warunki określone w ogłoszeniu konkursu i zostąła rozpatrzona pozyt}ryvnie.



W zakresie przeciwdziałania svtuaciom rodzinnvm spowodowanym przez alkoho|izm:

1. Zapewnienie opieki dla osób w trudnej syfuacji rodzinnej spowodowane1 przez alkoholizm.

Wysokośó środków 2 000'00 zł.

Woł.vnęła oferla:

Bonifraterski ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia dla ofiar Przemocy w Rodzinie -
na kwotę 2 0O0 

'00 
z1

oferta ta spełnia warunki określone w ogłoszeniu konkursu i została rozpatrzona pozyynie'

Na tym protokół zakończono.

PRZETI/ODNICZ.ICY

CZŁ)NEK

CZŁONEK Ópn&łrł/-

Zatwierdzam:


