Wyniki naboru wniosków na wsparcie realizacji celu publicznego z zakresu sportu w roku 2019
27 grudnia 2018 r. Burmistrz Sulechowa ogłosił nabór wniosków na wsparcie realizacji zadań publicznych, które pozwolą osiągnąć w roku
2019 cele publiczne z zakresu sportu. Nabór ogłoszony został na podstawie uchwały nr 0007.86.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 maja
2011 r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w gminie Sulechów (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 67, poz. 1284). Kluby
i stowarzyszenia sportowe, działające na terenie gminy, mogły składać stosowne dokumenty do 15 stycznia 2019 r. Informacja o naborze
opublikowana została w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.sulechow.pl), na stronie: www.sulechow.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego Sulechów.
W celu opiniowania wniosków, stosownym zarządzeniem Burmistrza Sulechowa nr 0050.7.2019 z 14 stycznia 2019 r., powołana została
komisja w składzie: Marzena Arendt-Wilczyńska – przewodnicząca komisji i członkowie komisji: Kamila Noga oraz Joanna Lange. Komisja
obradowała podczas posiedzeń odbywających się w dniach 16 i 30 stycznia 2019 r.
W wyznaczonym terminie 21 podmiotów złożyło 27 wniosków. Na jedno ogłoszone zadanie, polegające na upowszechnianiu kultury
fizycznej i sportu w Brodach, na które planowano przeznaczyć dotację w wysokości 14000 zł, nie wpłynęła żadna oferta.
Przy ocenie merytorycznej wniosków brano pod uwagę:
1) znaczenie przedsięwzięcia dla realizacji celu publicznego wskazanego w §2 ust. 1 uchwały w sprawie warunków i trybu finansowania
rozwoju sportu w gminie Sulechów,
2) znaczenie zadania dla rozwoju sportu na terenie gminy (popularność dyscypliny, wykorzystanie istniejącej bazy sportowej),
3) finansowy wkład własny wnioskodawcy, wynoszący nie mniej niż 10% wnioskowanej dotacji,
4) rodzaj i celowość kosztów realizacji zadania (wydatki musiały mieć uzasadnienie w danej dyscyplinie),
5) możliwość realizacji przedsięwzięcia przez wnioskodawcę (np. doświadczenie w realizacji podobnych zadań),
6) dotychczasową współpracę z Gminą Sulechów (m.in. terminowość realizacji zadań i składania rozliczeń),
7) wysokość zaplanowanych w budżecie Gminy Sulechów środków przeznaczonych na zadania z zakresu kultury fizycznej,
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8) dodatkowo punktowana była liczba uczestników i adresatów zadania, a także spójność celu zadania z niniejszym ogłoszeniem oraz
przedstawionymi we wniosku harmonogramem i kosztorysem.
Wszystkie oceniane wnioski złożone zostały w terminie i na odpowiednich wzorach, a do uzupełnienia dokumentów pod względem
formalnym (brak podpisów lub załączników) wezwane zostały następujące podmioty:
1. Młodzieżowy Klub Sportowy „KS Klępsk”
2. Lubuskie Centrum Łucznictwa Tradycyjnego
3. Sulechowski Klub Kyokushin Karate
4. Stowarzyszenie „Aktywny Kalsk”
5. Miejsko-Szkolny Klub Sportowy „Orion”.
W wyznaczonym terminie uzupełnione zostały wnioski: Miejsko-Szkolnego Klubu Sportowego „Orion”, Sulechowskiego Klubu Kyokushin
Karate, Lubuskiego Centrum Łucznictwa Tradycyjnego oraz Młodzieżowego Klubu Sportowego „KS Klępsk”. Stowarzyszenie „Aktywny
Kalsk” nie uzupełniło dokumentów, tym samym wniosek pozostał bez rozpatrzenia.
Ponadto trzy wnioski odrzucone zostały jako niespełniające wymogów ogłoszenia:
 UKS Akademia Piłkarska Falubaz wnioskował o 8200 zł na zadanie pn. „Sportowe Przedszkola Falubaziaki”, z czego 4000 zł z dotacji
zaplanowano na wynagrodzenie trenerów. Zgodnie z ogłoszeniem dotacja może być przeznaczona na finansowanie lub dofinansowanie
wynagrodzenia kadry szkoleniowej, ale w wysokości nie większej niż 35% wartości dotacji, tymczasem w proponowanym zadaniu
wynagrodzenie trenerów wynosi 48,78% wartości dotacji,
 Sulechowski Klub Kyokushin Karate wnioskował o 4700 zł na zadanie pn. „Ogólnopolskie 25 Mistrzostwa Województwa Lubuskiego Lubusz
OPEN w Kickboxingu”, na które zaplanowano w budżecie 3000 zł. Wnioskowana kwota dotacji była wyższa niż wskazana w ogłoszeniu na
zadanie o 1700 zł.
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 Polski Związek Wędkarski (WKS „Kleń”) wnioskował o 7500 zł na zadanie pn. „Wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego
w wędkarstwie”, na które zaplanowano w budżecie 5200 zł. Wnioskowana kwota dotacji była wyższa niż wskazana w ogłoszeniu na zadanie
o 2300 zł.
Ponadto na dwa zadania złożone zostały po dwa wnioski. W takim wypadku o wyborze zadecydowała liczba uzyskanych punktów oraz wysokość
wnioskowanych i przeznaczonych na zadanie środków finansowych. Taka sytuacja zaistniała przy zadaniu dotyczącym wspierania szkolenia
i współzawodnictwa sportowego uczniów w ramach uczniowskich klubów sportowych (wnioskodawcy: Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka+”
oraz Uczniowski Klub Sportowy „Trójka”) oraz przy zadaniu polegającym na szkoleniu dzieci i młodzieży w piłce nożnej (wnioskodawcy: UKS
Akademia Piłkarska Falubaz i Akademia Piłkarska Sulechów ).
Spośród 27 złożonych wniosków komisja zaopiniowała negatywnie 4. Swoją ocenę komisja przedłożyła Burmistrzowi Sulechowa, który dokonał
ostatecznego wyboru zadań i zdecydował o wysokości przyznanego dofinansowania, biorąc pod uwagę między innymi dotychczasową współpracę
i sposób rozliczania udzielonych dotacji, a także wysokość środków finansowych zaplanowanych na realizację poszczególnych zadań w budżecie
Gminy Sulechów (szczegóły w tabeli znajdującej się poniżej).

Lp.

1.

2.

Podmiot
wnioskujący
Uczniowski Klub
Sportowy „Jedynka”
Uczniowski Klub
Sportowy
„Jedynka+”

Nazwa zadania

Wspieranie szkolenia
i współzawodnictwa sportowego
w akrobatyce sportowej
Upowszechnianie sportu wśród dzieci
i młodzieży

Wnioskowana kwota
dotacji w zł

Liczba punktów
przyznanych przez
komisję/uwagi

Wysokość
dotacji
przyznana przez
Burmistrza
Sulechowa

24500

40

24500

32500

36

32500
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3.

4.

5.
6.
7.

8.

Podmiot
wnioskujący

Nazwa zadania

Miejsko-Szkolny
Klub Sportowy
„Orion”

Wspieranie szkolenia
i współzawodnictwa sportowego w piłce
siatkowej mężczyzn

UKS Akademia
Piłkarska Falubaz

UKS Akademia
Piłkarska Falubaz
Sulechowski Klub
Sportowy

Szkolenie dzieci i młodzieży z Sulechowa
i ich udział w Wielkopolsko-Lubuskiej
Lidze Piłkarskiej

Sportowe Przedszkola Falubaziaki
IV Bieg Sulecha

Sulechowski Klub
Sportowy

III Turniej piłki plażowej

Sulechowski Klub
Sportowy

IV Mistrzostwa Sulecha w pływaniu

9.

Sulechowski Klub
Kyokushin Karate

10.

Polski Związek
Wędkarski
(Koło PZW nr 1
w Sulechowie)

Ogólnopolskie 25 Mistrzostwa
Województwa Lubuskiego Lubusz OPEN
w Kickboxingu
Zawody wędkarskie
pn.
„53 Puchar Burmistrza”

Wnioskowana kwota
dotacji w zł

Liczba punktów
przyznanych przez
komisję/uwagi

Wysokość
dotacji
przyznana przez
Burmistrza
Sulechowa

52000

29

52000

33

0
(ze względu na
brak
wystarczających
środków
w budżecie)

12200

Oferta niezgodna z ogłoszeniem

0

3500

38

3500

5000

33

5000

6000

37

6000

Oferta niezgodna z ogłoszeniem

2500

34

0

2500
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Podmiot
wnioskujący

11.

Polski Związek
Wędkarski
(Koło PZW nr 1
w Sulechowie)

12.

Polski Związek
Wędkarski
(Koło PZW nr 1
w Sulechowie)

13.

14.

15.
16.

17.

Polski Związek
Wędkarski
(WKS „Kleń”)
Uczniowski Klub
Sportowy „Trójka”
Stowarzyszenie
Aktywny Kalsk
Klub Sportowy
„Lech”
Ludowy Zespół
Sportowy „Sokół”
Kalsk

Nazwa zadania

Start reprezentacji Sulechowa w cyklu
zawodów Okręgu PZW w Zielonej Górze
„Drużynowe Grand Prix Okręgu”

Zawody wędkarskie dla dzieci
i młodzieży
pn. „Puchar Młodzieży”
Wspieranie szkolenia
i współzawodnictwa sportowego
w wędkarstwie
Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu
gminy Sulechów w ramach uczniowskich
klubów sportowych
Jazda konna dla każdego
Wspieranie szkolenia
i współzawodnictwa sportowego w piłce
nożnej w Sulechowie, w tym udział
drużyny w rozgrywkach klasy okręgowej
Upowszechnianie różnorodnych form
aktywności fizycznej wśród mieszkańców
gminy, szczególnie wśród dzieci
i młodzieży

Wnioskowana kwota
dotacji w zł

Liczba punktów
przyznanych przez
komisję/uwagi

Wysokość
dotacji
przyznana przez
Burmistrza
Sulechowa

1500

32

1500

2500

35

2500

Oferta niezgodna z ogłoszeniem

106150

37

Brak załączników, wniosek nie został
uzupełniony

0

80000
0

35500

37

35500

24500

34

24500
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18.

19.

20.
21.

22.

23.

24.

25.

Podmiot
wnioskujący
Młodzieżowy Klub
Sportowy KS
KOMETA BUKÓW
Liga
Obrony Kraju
Klub Sportowy
„Granda Team”
Ludowy Zespół
Sportowy „Zorza”
Mozów
Lubuskie Centrum
Łucznictwa
Tradycyjnego
Klub Szachowy
Sulechów

Nazwa zadania

Upowszechnianie kultury fizycznej
i sportu w Bukowie i okolicy
Wspieranie szkolenia
i współzawodnictwa sportowego
w strzelectwie
Szerzenie aktywności fizycznej
w Sulechowie poprzez kickboxing
Organizacja imprez sportowych
i rekreacyjnych, prowadzenie rozgrywek
w tenisie stołowym
VI Sulechowski Turniej Łuczniczy

Klub Sportowy
„Kijowianka” Kije

Organizacja co najmniej dwóch turniejów
szachowych na terenie gminy Sulechów,
w tym jednego otwartego dla
mieszkańców gminy z okazji 700-lecia
Sulechowa
Upowszechnianie kultury fizycznej
i sportu w Kijach

Środowiskowy Klub
Sportowy „Mewa”

Upowszechnianie kultury fizycznej
i sportu w Cigacicach

Wnioskowana kwota
dotacji w zł

Liczba punktów
przyznanych przez
komisję/uwagi

Wysokość
dotacji
przyznana przez
Burmistrza
Sulechowa

13000

34

13000

12500

34

12500

3000

25

3000

4100

28

4100

5000

33

5000

10000

23

10000

21000

34

21000

20000

29

20000
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Podmiot
wnioskujący

26.

Akademia Piłkarska
Sulechów

27.

Młodzieżowy Klub
Sportowy
„KS KLĘPSK”

Nazwa zadania
Wsparcie szkolenia dzieci i młodzieży
w piłce nożnej, udział we
współzawodnictwie sportowym,
popularyzacja piłki nożnej na terenie
gminy Sulechów
Organizacja zajęć i imprez sportowych
dla mieszkańców Klępska i okolic

Wnioskowana kwota
dotacji w zł

Liczba punktów
przyznanych przez
komisję/uwagi

Wysokość
dotacji
przyznana przez
Burmistrza
Sulechowa

12500

36

12500

9700

34

9700

Burmistrz Sulechowa
/-/ Wojciech Sołtys

Wywieszono na tablicy ogłoszeń: 31 stycznia 2019 r.
Opublikowano na stronie internetowej: 31 stycznia 2019 r.
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