Protokół

z Posiedzenia Komisji

opiniującej podział środków

na wsparcie klubów sportowych

z dnia 25.02.2019r.
Po przeprowadzeniu postępowania konkursowego, które odbyło się w dniu od 25.02.2019r. Komisja konkursowa przedstawia
przeprowadzonych czynności wraz z załącznikiem zawierającym propozycję podziału środków pomiędzy poszczególne wnioski.
W dniu 25.02.2019r. komisja konkursowa w składzie:
1. Mateusz Szaja - Przewodniczący
2. Bartłomiej Sówka - członek,
3. Beata Majewska- Astafiew - członek,
4. Marika Drewniak- członek.
zweryfikowała

pod

względem

formalnym

następujące złożone

wnioski :

Lp.
1.

Nazwa oferenta
Miejski Ludowy Klub Sportowy BUDOWLANI

Nazwa zadania publicznego
Organizacja rozgrywek w Piłkę Nożną na terenie
Miasta Lubsko.

2.

Klub

Organizacja rozgrywek w
wsi Mierków.

3.

Uczniowski Klub Sportowy ZST Lubsko

LA, Zapasy, Gry Zespołowe

25000,00

4.

Uczniowska Siatkarska Asocjacja "BEACH VOLLEY
LUBSKO"

Przygotowanie i udział w rozgrywkach lubuskiego
związku piłki siatkowej klubu USA Beach volley
Lubsko w ramach piłki siatkowej i siatkówki

25000,00

Piłkarski

"SPARTA"

Piłkę Nożną

na terenie

dotacji
90000,00

Wysokość

5000,00

plażowej.

5.

Uczniowski Klub Sportowy Tenisa Stołowego

Przygotowanie i
stołowym.

udział

w Rozgrywkach w tenisie

25000,00

protokół

z

6.

Klub LZS "Kado " Górzyn

Przygotowanie i

udział

w Rozgrywkach w

Piłkę

24 000,00 ( w tym utrzymanie
obiekt'!l
Organizacja rozgrywek w Szachy na Terenie 6 000,00
Miasta i Gminy Lubsko
"Szkolenie dzieci i młodzieży piłka nożna na O (Propozycja wsparcia w
terenie Gminy Lubsko".
inJ!Lm !!:r!>i~
XVI Memoriał w koszykówce dziewcząt 1 (odrzucono z przyczyn
chłopców im. N. Stadnik i S. Woszaka
formalnych)
Nożną

7.

CAISSA lubsko

8.

MUKS HAT -TRICK lubsko

9.

UKS RELAX

10.

LKS PIONIER

lI.

LKS OYAMA KARATE

12.

lKS OYAMA KARATE

13.

LKS OYAMA KARATE

Udział w zawodach trójboju siłowego o randze (odrzucono z przyczyn
ogólnopolskiej i międzynarodowej
formalnych. Propozycja
w~arcia w inJ!Lm !!y'bie)
Prowadzenie sekcji "Oyama" Karate
(odrzucono z przyczyn
formalnych. Propozycja
w~arcia w inJ!Lm !!y'bie)
Polsko- Niemiecki Turniej Karate w Kata- (odrzucono z przyczyn
formalnych. Propozycja
Uczczenie Dni Lubska2019
w~arcia w inJ!Lm !!y'bie)
Organizacja Charytatywnej Gali Walki
(odrzucono z przyczyn
formalnych. Propozycja
w~arcia w inJ!Lm !!y'bie)

Po analizie przedmiotowych wniosków stwierdzono, iż wszystkie zostały złożone w tenninie tj. do dnia 25 stycznia 2019r. Następnie Komisja
oceniła oferty pod wzgl ędem fonnalnym, gdzie odrzucono 5 wniosków. Przyczyną odrzucenia wniosków by! brak udziału przedmiotov.ych
organizacji sportowych w ligach organizowanych przez Polskie Związki Sportowe. Pięciu organizacjom sportowym zaproponowane zostały
wsparcie w inny trybie.

W wyniku oceny merytorycznej w dniu 25.02.2019r. przedstawiono Burmistrzowi Lubska przedmiotowy
dotacji.
Organizacje, które otrzymały propozycje wsparcia w innym trybie proszone
ul. Powstańców Wlkp.3 pok. nr 5 , 68457-62-18

są

o kontakt z

protokół

Wydziałem

Spraw

Na tym protokół zakończono:
l.

Mateusz Szaja -;:- Przew,.pdniczący
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3.

Beata Majewska- Astafiew -

członek,
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Drewniak -

4.

Mańka

członek.
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Lubsko, dnia 25 luty 2019r.
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wraz z

propozycją

Społecznych

kwot

w Lubsku

