
 
PROTOKÓŁ Nr 1/11 

z posiedzenia komisji konkursowej w dniu 05 04 2011 
dla rozparzenia ofert zgłoszonych w otwartym konkursie na wykonanie 
zadań publicznych w gminie Torzym przez organizacje, stowarzyszenia, 
osoby prawne i nieposiadających osobowości prawnej w 2011r. 

 
  Na podstawie ogłoszenia publicznego z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie konkursu 
otwartego na wykonanie zadań publicznych w 2011 r. przez organizacje, stowarzyszenia, 
osoby prawne i nieposiadających osobowości prawnej komisja w składzie:  
  1/Szczepaniak Bogdan   przewodniczący  
  2/ Sodel Marek   z-ca przewodniczącego  

3/ Wiesława Bugała   członek  
4/ Urszula Wiśniewska  członek  

rozpatrzyła treść złożonych ofert o przyznanie wsparcia dla następujących działań. 
 
1.W terminie zgodnie z treścią ogłoszenia do konkursu przystąpiło 7 stowarzyszeń i złożono 
7 ofert. 
 
2.Wielkości środków finansowych Miasta i Gminy Torzym przewidzianych na wsparcie 
projektów w ramach konkursu otwartego odnotowano przy poszczególnych działaniach   

 
3. W ramach działania upowszechnianie kultury fizycznej i sportu :w wyznaczonym 
terminie założono 4 oferty. 
1/Stowarzyszenie -Miejski Klub Sportowy TOROMA Torzym 66-235 Torzym ul .Saperska 2A/4 
reprezentowany przez Mariana Zasadę i Piotra Piotrowskiego . 
2/Stowarzyszenie -KS Juwenia Boczów 66-235 Boczów ul Okrężna 10 reprezentowane przez 
Jacka Jurgiewicza i Pazdeckiego Ryszarda   
3/Stowarzyszenie –UKS Ilno przy Publicznej Szkole Podstawowej w Torzymiu 66-235 Torzym 
ul. Mickiewicza 11 reprezentowane przez Borkowskiego Roberta i Małgorzatę Bolińską 
4 Stowarzyszenie –UKS Gądków Wielki przy Zespole Edukacyjnym w Gądkowie Wielkim 66-
235 Torzym ul. Kościuszki 47 reprezentowane przez Straszkiewicz Tomasza 
 
Limit środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań wynosi 123000zł. 
 
4. W ramach działania nauka, edukacja, oświata i wychowanie: - wyrównywanie 
szans edukacyjnych wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla szkół, których 
organem prowadzącym jest gmina Torzym- stwarzanie warunków dla rozwoju talentów dzieci 
i młodzieży, złożono 1 ofertę. 
Ofertę złożyło: 
1/Stowarzyszenie: Inicjatywa Społeczna reprezentowane przez Prezesa Ilonę Wojciechowską 
i Skarbnika Roberta Stańko  
 
Limit środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 10 000 zł. 

 
5. W ramach działania działalność na rzecz osób niepełnosprawnych obejmująca: -
integrację środowisk ludzi niepełnosprawnych, -wspieranie aktywności środowisk osób 
niepełnosprawnych w tym wypoczynku złożono 2 oferty.   
Ofertę złożyły   
1/ Parafialny Zespół CARITAS przy parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego  
66-235 Torzym ul. Sulęcińska 2 – organizacja wypoczynku dla osób niepełnosprawnych i 
rodzin w m - cu lipcu 2011r.  
2/Stowarzyszenie „Razem” 66-200 Sulęcin ul. Lipowa 16C reprezentowane przez Teresę 
Putynkowską –przewodniczącą stowarzyszenia. –  dowóz osób z gminy Torzym do 
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sulęcinie w okresie 01.04.2011r.-31.12.2011r. 
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Limit środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania wynosił 7000zł i uległ 
zwiększeniu zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 30 marca 2011r.do kwoty 9000zł  
 
6.Oceny formalnej i merytorycznej ofert zgłoszonych do konkursu ofert dokonano w/g 
kryteriów własnych na indywidualnych kartach ocen stanowiących załącznik do niniejszego 
protokołu. 
      Uwaga: treści załączników nie podaje się do wiadomości publicznej. 
7. Kryteria, jakimi kierował się zamawiający przy ocenie oferty: 
1/udział środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania liczone według wzoru: 

pkt
Do
DnP 50  

P – otrzymane punkty. 
Dn – najniższy procentowy udział środków publicznych z pośród złożonych ofert. 
Do – procentowy udział środków publicznych badanej oferty. 

2/wartość merytoryczna i zasięg społecznego oddziaływania  zaoferowanego przedsięwzięcia 
          (do 10 pkt), 
3/doświadczenie i kwalifikacje osób, przy udziale, których oferent będzie realizował zadanie 
          (do 10 pkt), 
4/rzetelność i realność wykonania proponowanego przedsięwzięcia w porównaniu do stanu 
realizacji z 2010r.         (do 5 pkt), 
5/doświadczenie w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze  (do 5 pkt). 
 
8.Sprządzona ocena wniosków na arkuszach indywidualnych przez komisję uzasadnia 
przyznanie pomocy dla następujących działań i organizacji.  
9.1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu obejmujące w szczególności:  
- organizację imprez sportowych,  
- całoroczną organizację szkolenia i współzawodnictwa sportowego upowszechniania kultury  
 fizycznej, sportu, rozwijanie i wspieranie szkolenia sportowego na terenie gminy Torzym 
- udział w zawodach międzynarodowych, krajowych, okręgowych, lokalnych. 

 
9.1.1.Udzielić wsparcia dla: Stowarzyszenia -Miejski Klub Sportowy TOROMA 

Torzym 66-235 Torzym ul .Saperska 2A/. w wysokości 75 000zł. 
 
9.1.2.Udzielić wsparcia dla Stowarzyszenia -KS Juwenia Boczów 66-235 Boczów ul 

Okrężna 10 reprezentowane przez Jacka Jurgiewicza i Pazdeckiego Ryszarda  
w wysokości 38 000zł   
 

9.1.3.Udzielić wsparcia dla Stowarzyszenia –UKS Ilno przy Publicznej Szkole 
Podstawowej w Torzymiu 66-235 Torzym ul. Mickiewicza 11 w wysokości 7 000zł 
 

9.1.4.Udzielić wsparcia dla Stowarzyszenia –UKS Gądków Wielki przy Zespole 
Edukacyjnym w Gądkowie Wielkim 66-235 Torzym ul. Kościuszki 47 w wysokości 3000zł  

 
9.2. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych obejmujące w szczególności:  
-integrację środowisk ludzi niepełnosprawnych,  
 -wspieranie aktywności środowisk osób niepełnosprawnych w tym wypoczynku, 

 
9.2.1.Udzielić wsparcia dla Parafialnego Zespołu CARITAS przy parafii pw. 

Podwyższenia Krzyża Świętego 66-235 Torzym ul. Sulęcińska 2 – organizacja wypoczynku dla 
osób niepełnosprawnych i rodzin w m-cu lipcu 2011r. , integracyjna wycieczka dzieci i 
młodzieży niepełnosprawnej oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej w wysokości 
7000zł  
 

9.2.2.Udzielić wsparcia dla Stowarzyszenia „Razem” 66-200 Sulęcin ul. Lipowa 16C 
reprezentowane przez Teresę Putynkowską –przewodniczącą stowarzyszenia –  dowóz osób 
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z gminy Torzym do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sulęcinie w okresie 
01.04.2011r.-31.12.2011r w wysokości 2000zł 

 
9.3. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie obejmujące w szczególności:  
- wyrównywanie szans edukacyjnych wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, 
dla których organem prowadzącym jest gmina Torzym, 
-stwarzanie warunków dla rozwoju talentów dzieci i młodzieży 

9.3.1.Udzielić wsparcia dla Stowarzyszenia: Inicjatywa Społeczna na projekt „Kuźnia 
talentów 2”, w wysokości 10 000zł 

 
 

Na tym posiedzenie zakończono.   
Podpisy: 
Przewodniczący Bogdan Szczepaniak………………………………………. 
Z-ca przewodniczącego: Marek Sodel………………………………………. 
Członek: Wiesława Bugała……………………………………………………… 
Członek: Urszula Wiśniewska …………………………………………………… 
 
Decyzja Burmistrza Torzymia   
Wnioski Komisji Konkursowej Gminy Torzym akceptuję/  odmawiam akceptacji * 
Uzasadnienie odmowy ……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
Torzym 06 04 2011 

Burmistrz  
(-)Ryszard Stanulewicz  
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L
p 

Nazwa gminnej organizacji 
wnioskującej o dotacje  

Przedmiot działalności  Wnioski komisji   

  Cele  Zadanie  Wnioskowan
a kwota 
dotacji na 
wsparcie  

Przyznana 
wysokość 
wsparcia  

Środki 
własne i 
koszty 
wolontari
atu  Plan 

Koszt 
zadania do 
rozliczenia w 
okresie 
sprawozdaw
czym  

 

 
1 Uczniowski Klub 

Sportowy ILNO – Torzym  
Poprawa 
sprawności 
fizycznej dzieci i 
młodzieży  

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i sportu 

7000,00 7000,00 14420 21420,00  
Pozytywn
ie 

2 Uczniowski Klub 
Sportowy  
Gadków Wielki  

Poprawa 
sprawności 
fizycznej dzieci i 
młodzieży 

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i sportu 

4000,00 3000,00 2730,00 5730,00 Pozytyw
nie  

3 Miejski Klub Sportowy 
TOROMA- Torzym 

Poprawa 
sprawności 
fizycznej dzieci i 
młodzieży 

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i sportu  

75000,00 75000,00 15480,00  90480,00 Pozytywn
ie 

4  K SJUWENIA – Boczów  
66-235 Boczów  
ul Okrężna 10 

Poprawa 
sprawności 
fizycznej dzieci i 
młodzieży 

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i sportu 

38000,00 38 000,00 36 
000,00 

74 000,00 Pozytywn
ie 

5 Inicjatywa Społeczna  
Torzym 
66-235 Torzym 
ul. W Reymonta 6 
 

 
- wyrównywanie 
szans 
edukacyjnych 
wśród uczniów 
szkół 
podstawowych i 
gimnazjalnych, 
dla których 
organem 
prowadzącym 
jest gmina 
Torzym, 

-
stwarzanie 
warunków dla 
rozwoju 
talentów 
dzieci i 
młodzieży 

 

 
Kuźnia talentów  

10000,00 10000,00 2695,00 12695,00 Pozytywn
ie 

 
6  

Stowarzyszenie RAZEM 
Sulęcin  

integrację 
środowisk ludzi 
niepełnosprawny
ch,  
 -wspieranie 
aktywności 
środowisk osób 
niepełnosprawny
ch w tym 
wypoczynku, 
 

Dowóz 
niepełnosprawnych do 
Ośrodka Terapii 
Zajęciowej w Sulęcinie  

2855,00 2000,00 b.d. 
 

2855,00 Pozytyw
nie  

7 Parafialny Zespół 
CARITAS przy parafi pw. 
Podwyższenia Krzyża 
Świętego  
66-235 Torzym 
ul. Sulęcińska 2  
 

integrację 
środowisk ludzi 
niepełnosprawny
ch,  
 -wspieranie 
aktywności 
środowisk osób 
niepełnosprawny
ch w tym 
wypoczynku, 
 

 
Integracyjna wycieczka 
dzieci i młodzezy 
niepełnosprawnej oraz 
rodzin w trudnej 
sytuacji życiowej 
Pomoc rodzinom i 
osobom w trudnej 
sytuacji życiowej, 
działania na rzecz osób 
niepełnosprawnych, 
wyrównywania szans 
tych rodzin i osób w 
tym krajoznawstwa i 
wypoczynku dzieci i 
młodzieży 

7000,00 7000,00 3200,00 10200,00 Pozytyw
nie  

 

   RAZEM 143855,00 142000,00 74525 217380  
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