
WYCIĄG  z  PROTOKOŁU 

z posiedzenia Komisji  Konkursowej  Otwartego  Konkursu  Ofert na realizację  zadań  publicznych  
Gminy  Zawoja  w 2017 r.  we współpracy z  organizacjami  pozarządowymi i innymi  podmiotami 

prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego 
w dniu  31  marca 2017 r.    w Urzędzie  Gminy  Zawoja 

 I Komisja  Konkursowa  w składzie: 
1.Przewodniczący  Komisji – Dariusz  Gancarczyk 
2. Z – ca  Przewodniczącego Komisji -    Bogumiła  Marek 
3.Członek  Komisji –  Danuta  Lasa 
4.Członek  Komisji –  Jan  Smyrak – reprezentujący  Zawojskie Stowarzyszenie  Właścicieli  Lasów  
Prywatnych 
Powołana Zarządzeniem NR WT. 0050.248  2017 Wójta Gminy Zawoja z dnia  14 lutego  2017 r.          
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na 
realizację zadań publicznych ogłoszonych na rok 2017 z zakresu : 
 Kultura  fizyczna  sport i rekreacja – zad. Nr 1, zad. Nr 2, zad. Nr 3, zad. Nr 4  
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych  -  zad.  Nr 7 
Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji  narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej , obywatelskiej  i kulturowej – zad. Nr 8 
Ratownictwo  i ochrona  ludności  - zad. Nr  9, zad. Nr  10 
      Przed rozpoczęciem  pracy  wszyscy członkowie  Komisji  Konkursowej złożyli  oświadczenie            
o bezstronności członka  komisji  konkursowej. Oświadczenia   stanowią załącznik do niniejszego  
protokołu. 
Komisja  dokonała  oceny  ofert pod względem  formalnym  i merytorycznym  
Do konkursu  zostało  zgłoszonych ogółem 8 ofert w w/w zakresie. 
Komisja  dokonała  kolejno  analizy oceny   poszczególnych  ofert, która przedstawia  się następująco:  
 

Nr 
zadania 

Nazwa oferenta Koszt  
całkowity 
zadania 

WNIOSKOWANA 
KWOTA DOTACJI 

ILOŚĆ 
PRZYZNANYCH  
PUNKTÓW 

uwagi 
 

KULTURA  FIZYCZNA, SPORT I REKREACJA 
Prowadzenie szkoleń  sportowych  dzieci  i młodzieży  w zakresie gier  zespołowych  piłki  nożnej       i udział w 
rozgrywkach  i imprezach  piłkarskich wsi  Zawoja” 

1 Babiogórskie  Centrum 
Sportu w Zawoi 
34-111 Zawoja  2000 

64880,40 50.000,00 40  
 
 
 
 
 
 
 

Prowadzenie szkoleń  sportowych  dzieci  i młodzieży  w zakresie gier  zespołowych  piłki  nożnej       i udział w 
rozgrywkach  i imprezach  piłkarskich wsi  Skawica” 
 

2 Ludowy  Klub  
Sportowy                      
„ Huragan”, 34-221 
Skawica  27 

62.500,00 50.000,00 40  
 
 
 
 
 
 
 



„Szkolenie  dzieci  i młodzieży  w sekcjach: kolarskiej i strzeleckiej. Organizowanie  zawodów kolarskich                   
i strzeleckich – gminnych  , udział  tych sekcji  w innych  imprezach” 

3 Uczniowski  Klub  
Sportowy „ Zawojak” 
34-222 Zawoja  35A 

34.500,00 20.000,00 40  

‘’Organizowanie  pozalekcyjnego  życia  sportowego  dzieci  i młodzieży w  sekcjach: piłka  nożna, siatkówka, 
narciarstwo biegowe, koszykówka – głównie w oparciu  o obiekty sportowe Orlika w Zawoi” - 

4 Babiogórskie  
Centrum  Sportu 
34-222 Zawoja  2000 

36.677,50 26.000,00 40  
 
 
 

„ Organizowanie  i promowanie  wędkarstwa, rekreacji, sportu wędkarskiego, użytkowanie  i ochrona wód, 
działania  na rzecz  ochrony przyrody i  etyki  wędkarskiej  

„ Prowadzenie  działalności  w zakresie  edukacji  i rehabilitacji osób  niepełnosprawnych                    z terenu  
Gminy  Zawoja.  Organizowanie  i prowadzenie  szkoleń, kursów, warsztatów aktywizujących  społecznie  i 
zawodowo te osoby ”.  
 

7 Polskie 
Stowarzyszenie  na 
rzecz osób  z 
niepełnosprawnością 
intelektualną Koło w  
Zawoi 

18.750,00 
 

15.000,00 40  

„ Prowadzenie  działalności  na rzecz  rozwoju  i upowszechnianie  kultury na  terenie wsi  Skawica „   
 

8 Stowarzyszenie ‘ 
Nasza Skawica”, 
34-221 Skawica 122 

6.250,00 5.000,00 40  

„ Niesienie  pomocy w górach ludziom których, zdrowie i życie  jest zagrożone” 
 

9 
 
 
 
 
 
 

 Grupa  Regionalna 
Górskiego Pogotowia  
Ratunkowego Grupa  
Beskidzka 
 Szczyrk, ul. Dębowa 2 
 
 
 

12.650,00 10.000,00 40  

„ Ratowanie  zdrowia  i życia  drugiego   człowieka  poprzez  organizowanie  akcji  honorowego 
krwiodawstwa na terenie  wsi  Zawoja”. 
 

10 Małopolski Oddział  
Okręgowego  
Polskiego  
Czerwonego  Krzyża 
ul. Studencka 19, 
31- 116  Kraków 

4.700,00 2.500,00 40  

 

Protokół  został  podpisany  przez  członków  Komisji . 


