BURMISTRZ LUBSKA
68-300 LUBSKO. pL Wolnos cProtokół Z
teL 6845761 08. fax 68 457 61 00

posiedzenia Komisji opiniującej podział środków na wsparcie klubów sportowych z dnia 18.08.2020 r.

Po przeprowadzeniu postępowania konkursowego, które odbyło się w dniu 18.08.2020 r. Komisja konkursowa przedstawia protokół z
przeprowadzonych czynności.
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W dniu 18.08.2020 r. komisja konkursowa w składzie:

l. Elżbieta Haściło - przewodnicząca,
2. Bartłomiej Sówka - członek,
3. Marika Drewniak - członek,
4. Maria Firlik - członek,
Zweryfikowała

pod względem fonnalnym

następujące złożone

wnioski:

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

I.

Miejski Ludowy Klub Sportowy BUDOWLANI

Rozwój sportu na terenie Gminy Luhsko

2.

Klub Pilkarski "SPARTA"

Organizacja rozgrywek w Piłkę Nożn ą na terenie wsi Mierk6w

3.

Uczniowski Klub sportowy "ZSl" przy Zespo le

4.

Uczniowska Siatkarska Asocjacja " BEACH
VOLLEY LUBSKO"

Przygotowanie oraz start drutyn: juniorów, młodziczek oraz mini siatkówki w
rozgrywkach Lubuskiego Związku Piłki Siatkowej

5.

Uczniowski Klub Sportowy Tenisa Stoł owego

Przygotowanie i udział zawod ników UKTS Olimpii Lubsko w rozgrywkach teni sa
stolowego w 2020 roku

Szkół

Technicznych w Luhsku

Organizacja

zajęć

sportowych oraz ud ział w turniejach dzieci i młod zieży z terenu miasta i
gminy Lubsko

Zorganizowanie szkolenia w zakresie gry w piłkę oozną oraz przygotowanie i udział w

6.

Klub LZS "KADO Górzyn"

7.

MUKS HAT - TRICK Lubsko

8.

LKS OYAMA KARATE

Rozwój sportu na terenie Gminy Lubsko

9.

CAlSSA Lubski klub Szachowy

Organizacja rozgrywek w szachy na terenie Miasta i Gminy Lubsko

rozgrywkach ligowych we wsi G6rzyn

,:z piłką przez cały rok w Gminie Lubsko" - Szkolenie dzieci i młodzieży w Gminie
Lubsko

Po analizie przedmiotowych wniosków stwierdzono, iż wszystkie zostały złożone w terminie tj. do dnia 30.07.2020 r.
oferty pod względem formalnym, wszystkie oferty spełniły kryteria.

Następnie

Komisja

oceniła

W wyniku oceny merytorycznej w dniu 18.08.2020r. przedstawiono Burmistrzowi Lubska przedmiotowy protokół wraz z propozycją kwot
dotacji.

Na tym protokół zakończono:
l.

Elżbieta Haścilo

-

przewodnicząca
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2. Bartłomiej Sówka -

członek
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3. Marika Drewniak ..... .. .

członek
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4. Maria Firlik -

członek
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Lubsko, dnia 18.08.2020 r.
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