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                                                                                                   Krotoszyce dnia 16.02.2017 
 
        PROTOKÓŁ - ZESPOŁU KONSULTACYJNEGO ROZPATRUJĄCEGO WNIOSKI  

Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA I ROZWOJU  SPORTU NA TERENIE GMINY 
KROTOSZYCE  W 2017 ROKU.  

 
Protokół został spisany na okoliczność  przeprowadzenia  przez  Zespół Konsultacyjny  wyboru  
wniosków, składanych przez Kluby Sportowe działające na terenie Gminy Krotoszyce, na 
dofinansowanie działań  z zakresu upowszechniania i rozwoju  sportu w 2017 r.  na terenie 
Gminy Krotoszyce. 
 
W dniu 16.02.2017r. Zespół Konsultacyjny  powołany zarządzeniem Wójta Gminy Nr  08/2017r 
z dnia 06  luty 2017r. o godz. 9:00  w składzie; 

1. Przewodniczący: Anna Rabska  
2. Zastępca przewodniczącego: Teresa Wąchała  
3. Członek Zespołu: Zofia Solińska. 

dokonał oceny formalnej złożonych wniosków. 
 
Przed przystąpieniem do prac każdy członek komisji złożył wymagane oświadczenie, które 
dołączono do protokołu. 
Przewodnicząca komisji sporządziła wykaz złożonych ofert, który przedstawiła członkom 
komisji. Wpłynęło 5 wniosków w wymaganym terminie w następującej kolejności   
tj: 
 
1. Klubu Sportowego „Błękitni” Ko ścielec w Kościelcu  
2. Klub Sportowy Winnica w Winnicy  
3. Klubu KARATE ARASHI w Legnicy  ul. Lotnicza 30/4 
4.Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „GRYF- OLIMPIA” w Krotoszycach, 
5. Stowarzyszenie Cysterska Winnica. 
 
 Wyniki oceny formalnej wniosków 
 
 Oceny formalnej dokonano na druku oceny, który stanowił załącznik Nr 2 do zarządzenia 
Wójta Gminy Nr 08/2017 z dnia  06  luty 2017r. 
 
Ocenie formalnej poddano: 
- termin złożenia wniosku, upoważnione osoby do złożenia wniosku, czy został prawidłowo 
w całości  wypełniony, czy podpisany jest  przez uprawnione osoby, czy posiada wymagane 
załączniki.  
 
W wyniku analizy złożonych wniosków stwierdzono, że wnioski  trzech  klubów spełniają  
wymogi formalne. Jeden klub Sportowy Winnica w Winnicy należy wezwać do uzupełnienia 
braków formalnych w zakresie załączników tj: uchwały o powołaniu Zarządu i osób 
uprawnionych  do składania podpisów, ponieważ jest to „Stowarzyszenie Zwykłe”, które nie 
posiada wpisu do KRS-u. W złożonych dokumentach brak jest tych informacji, które na 
etapie oceny wniosków i przy  podpisywaniu   umowy będą  niezbędne. 
 
Zespół Konsultacyjny przystąpił do oceny merytorycznej złożonych wniosków. 
   
 Ocena merytoryczna dokonywana była przez każdego członka zespołu indywidualnie na 
karcie oceny merytorycznej, która stanowi załącznik Nr 3 zarządzenia Wójta Gminy 
Krotoszyce Nr 08/2017 z dnia 06  luty 2017r. 

  Wynik oceny merytorycznej jest średnią arytmetyczną punktów otrzymanych od  
 poszczególnych członków zespołu. 
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Przy ocenie merytorycznej stosowano następujące kryteria oceny wniosków: 
 -możliwość realizacji zadania publicznego przez wnioskodawcę w tym: 
 -zasoby materiałowe, rzeczowe- punktacja: 0-5, 
 - zasoby kadrowe- punktacja: 0-10, 
 - doświadczenia w realizacji zadania publicznego- punktacja: 0-15,  
 - znaczenie realizacji zadania dla przyjętego przez gminę celu publicznego w zakresie 
upowszechniania i rozwoju sportu- punktacja : 0-20, 
- kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu 
rzeczowego zadania - punktacja; 0:10, 
- udział środków własnych  lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania 
publicznego  w tym:- udział do 10% punktacja -0 
- od 11%-30 % punktacja: 10 
 - powyżej 30% punktacja 10  
- praca społeczna członków klubu - punktacja: 0-10, 
- rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia  dotychczas otrzymanych  środków- 
punktacja: 0-10 
Maksymalna liczba uzyskanych  punktów  :100 

 
Aby wniosek otrzymał rekomendacje udzielenia dotacji liczba punktów otrzymanych przy 
ocenie merytorycznej musi wynosić 50% maksymalnej  liczby punktów średniej 
arytmetycznej. 
Wyniki punktacji : 
Zestawienie otrzymanej punktacji w ocenie merytorycznej złożonych  wniosków na 
dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju sportu i krzewienia kultury fizycznej w 2017r.   
 
Lp      Nazwa Klubu  Oceniający  Przyznane    

punkty 
Anna Rabska -
Przewodnicząca 

65 

Teresa Wąchała 
Zastępca Przew. 

70 

 Klub Sportowy „Błękitni” 
Kościelec w Kościelcu  
 

Zofia Solińska 70 
 

 Ogółem 
 
 

205:3  68 

 
 
Lp      Nazwa Klubu  Oceniający  Przyznane    

punkty 
Anna Rabska -
Przewodnicząca 

50 

Teresa Wąchała 
Zastępca Przew. 

41 

 Klub Sportowy Winnica     w 
Winnicy           

Zofia Solińska  
50 

 Ogółem  
136:3 
 

47 

 
Lp    Nazwa Klubu  Oceniający  Przyznane    

punkty 
   

KLUB  KARATE  ARASHI  
Anna Rabska -
Przewodnicząca 

65 
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Teresa Wąchała 
Zastępca 
Przew. 

70  

Zofia Solińska  
60 

 Ogółem  
195:3 
 

65 

 
 
Lp    Nazwa Klubu  Oceniający  Przyznane    

punkty 
Anna Rabska -
Przewodnicząca 

65 

Teresa Wąchała 
Zastępca 
Przew. 

70 

  Gminny Ludowy Klub 
Sportowy 
 „GRYF-OLIMPIA” w    
Krotoszycach 
 

Zofia Solińska 63 
 

 Ogółem  
198:3 
 

66 

 
 
Lp    Nazwa Klubu  Oceniający  Przyznane    

punkty 
Anna Rabska -
Przewodnicząca 

Nie dotyczy 

Teresa Wąchała 
Zastępca 
Przew. 

80 

  Stowarzyszenie Cysterska 
Winnica  

Zofia Solińska 83 
 

 Ogółem  
163:3 
 

81,5 

 
w związku z powyższym cztery wnioski uzyskały wymaganą liczbę punktów na dopuszczenie 
projektu do realizacji.  
W jednym wniosku zabrakło trzech punktów do wymaganej liczby. Jednak  Zespół 
Konsultacyjny zaproponował   przyjęcie wniosku do realizacji kierując się przesłankami 
zawartymi w treści uzasadnienia niniejszego protokołu. 
 
Kwoty dofinansowania  projektów  dla poszczególnych klubów zawiera poniższa tabela:  
 

 

Lp. Nazwa oferenta 
Wnioskowana kwota 
dotacji przez Klub 

Proponowana 
kwota dotacji przez 

Zespół 
Konsultacyjny  

(w zł) 
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1 
Klub Sportowy „Błękitni” Ko ścielec w 
Kościelcu 

     26.000,00 zł  26.000,00 zł  

2 
 
Klub Sportowy Winnica 

     25.695,00 zł    4.000,00 zł 

3 

Klubu KARATE ARASHI w Legnicy  ul. 
Lotnicza 30/4 

 

     2.000,00 zł      2.000,00 zł  

4 
Gminny Ludowy Klub Sportowy 
 „GRYF-OLIMPIA” w Krotoszycach 
 

    11.500,00 zł 11.500,00 zł 

5 Stowarzyszenie Cysterska Winnica 
     1.500,00 zł 

 
1.500,00 zł 

 Ogółem  
     66.695,00 zł 

 
      45.000,00 zł 

 
UZASADNIENIE  
 
 Zespół Konsultacyjny zaproponował  przyjąć wszystkie wnioski do realizacji i rozdzielić 
wydzieloną w budżecie na ten cel kwotę 45.000,00 zł wg powyższej tabeli. 
Działające na terenie gminy kluby sportowe piłki nożnej swoją działalnością obejmują 
mieszkańców wszystkich wiosek, włączają się w organizację każdej imprezy sportowej, 
organizują dla mieszkańców wiele imprez mających na celu rozwój kultury fizycznej, 
poprawę ich kondycji sportowej oraz rozwijają kulturę fizyczną wśród dzieci i młodzieży z  
terenu gminy. W ramach działalności kluby utrzymują boiska sportowe na terenie gminy tj: 
koszą murawę, dbają  o stan techniczny wszystkich urządzeń. Wszystkie prace i imprezy oraz 
działania w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu, które są skierowane do 
mieszkańców gminy wykonują nieodpłatnie.  
Klub Sportowy Karate ARASHI prowadzi działania na terenie gminy już od czterech lat 
zorganizowana grupa rozwija się prężnie i osiągają bardzo dobre wyniki. 
Również bardzo pozytywnie został oceniony wniosek na prowadzenie zajęć sportowych z 
łucznictwa przez Stowarzyszenie Cysterska Winnica, ponieważ zajęcia będą prowadzone w 
dwóch szkołach na terenie gminy przez cały rok a wnioskowana kwota dotacji zostanie 
wykorzystana na zakup sprzętu, pozostałe działania będą wykonywane jako praca własna 
członków stowarzyszenia, wyliczona na kwotę 4.200,00 zł.    
 
Uzasadnienie zmniejszenia wnioskowanych kwot dotacji na realizację zadania 
publicznego dla Klubu Sportowego Winnica  w Winnicy. 
 
Klub Sportowy Winnica złożył wniosek na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie 
krzewienia kultury fizycznej i sporty  na kwotę 25.695,00 zł przy ogólnym koszcie realizacji 
zadania 28.795,00 zł. Zespół konsultacyjny zaproponował kwotę 4.000,00 zł. 
 
Klub Sportowy Winnica został założony dnia 21 stycznia 2017r. czyli po zatwierdzeniu 
budżetu gminy w, którym zaplanowaną kwotę przeznaczoną na krzewienie kultury fizycznej i 
sportu we współpracy z klubami sportowymi działającymi na terenie gminy, biorąc pod 
uwagę potrzeby mieszkańców w tym zakresie i szacunkowe koszty realizacji tego zadania.  
Finansowanie sportu w 2017r. przez gminę opiera się na  zasadach określonych  w uchwale 
Rady Gminy Krotoszyce z dnia 26 listopada 2012 Nr XIV/118/2012  powstałej na podstawie 
art. 27 ust.2 ustawy z 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. z 2014r. poz.715ze. zm.), która 
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pozwala gminie partycypować w finansowaniu rozgrywek sportowych, klubów sportowych. 
Uchwała ta określa „cel publiczny” jaki powinien dzięki dotacjom zostać spełniony a 
powinien być realizowany gdy zaistnieje taka potrzeba i gdy występują na nie środki 
finansowe w budżecie gminy. Realizacja celu publicznego we współpracy z klubami  
oceniana jest w kontekście działań podejmowanych dla zaspokojenia potrzeb zbiorowych 
społeczności lokalnej a nie zaspokojenie potrzeb poszczególnych jej członków. 
 Planując budżet w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu na 2017r. nie za planowano 
finansowania powstania nowego klubu sportowego z, którym gmina realizowała by zadania 
własne. Prowadzące działania na terenie gminy Krotoszyce kluby sportowe z zakresu sportu  
w pełni zaspakajały potrzeby gminy w tej dziedzinie. 

W tym miejscu warto zaznaczyć, (a o czym często zapominają szczególnie kluby sportowe 
nastawione na ,,zastrzyk gotówki”) że realizacja zadania własnego nie musi sprowadzać się 
tylko i wyłącznie do jego finansowania. 

Stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi sportu może zatem polegać m.in. w tym 
przypadku  na zawarciu  umowy z nowo powstającym klubem, na podstawie których zostanie 
im udostępniona infrastruktura, która jest we władaniu gminy  i będzie im niezbędna do 
realizacji zadania. 
W uchwale  wskazuje się pojęcie  ,,poprawa warunków uprawiania sportu”, które należy  
definiować również jako usuwanie barier w rozwoju sportu, tj. barier prawnych, 
infrastrukturalnych czy organizacyjnych nie koniecznie pojęcie to musi wiązać się z  
wyłącznym finansowaniem tych  działań. 

Zespół oceniający wniosek przeprowadzając postępowanie o udzielenie dotacji musiał 
określić cel publiczny z zakresu sportu, który gmina chce osiągnąć udzielając wsparcia. Po 
przeprowadzonej analizie harmonogramu działań oraz kosztorysu zwrócił uwag, że 
wymienione działania i koszty z nimi związane przede wszystkim prowadzą do uruchomienia 
działalności Klubu łącznie z pozyskaniem zawodników i ich wyposażeniem w niezbędne 
środki do rozpoczęcia rozgrywek ligowych. Przekazywanie dotacji na finansowanie 
utworzenia drużyny piłkarskiej łącznie z  ubiorem jej członków, których jeszcze władze klubu  
na etapie składania wniosku nie znają,  jest działaniem niewłaściwym, ponieważ gmina musi 
znać listę zawodników, ponieważ dotacja może służyć mieszkańcom tej gminy, która jej 
udziela. Pozostałe środki ( jak wynika z kalkulacji) będą inwestowane w boisko sportowe, 
które jest własnością gminy i do chwili obecnej było utrzymywane w dobrym stanie i służyło 
mieszkańcom.  

W związku z powyższym proponujemy przyjąć wniosek do realizacji i udzielić 4.000,00 zł 
dotacji  na pomoc w pozyskaniu drużyny piłkarskiej, ponieważ  podstawowym warunkiem 
istnienia ”Klubu” jest realizacja zadań w zakresie sportu i kultury fizycznej.  

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  
    
Podpisy członków Zespołu konsultacyjnego: 
 
1.Przewodnicząca Komisji  Anna Rabska……………………………. 
 
2. Zastępca przewodniczącej Teresa Wąchała………………………. 
 
 3.Członek Komisji Zofia Solińska………………………………… 
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Krotoszyce dnia  
 
 


