
KOMUNIKAT

dotyczący rozstrzygnięcia III konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań
z  zakresu  rozwoju  sportu  wraz  z  udzieleniem na  ten  cel  wsparcia  finansowego
w formie dotacji  z  budżetu,  ogłoszonego w trybie uchwały Nr XI/147/2011 Rady
Miejskiej Kalisza z dnia  29 czerwca 2011 roku.

Konkurs  został  ogłoszony  zgodnie  z  Zarządzeniem  Prezydenta  Miasta  Kalisza  
Nr 577/2018 z dnia 11 września 2018 r. na:
1)   „Udział  zespołu piłki  ręcznej  w rozgrywkach PGNiG Superligi  w rundzie
jesiennej sezonu 2018/2019”,
2)  „  Rozgrywki  kaliskiego  zespołu  seniorów  w  III  Lidze  PZPN  w  rundzie
jesiennej sezonu 2018/2019”,
3) „Udział kaliskiej drużyny dziewcząt  w rozgrywkach II Ligi Piłki Siatkowej
Kobiet w rundzie jesiennej sezonu 2018/2019”

Komisja  Konkursowa  powołana  Zarządzeniem  Nr  600/2018  Prezydenta  Miasta
Kalisza z dnia 17 września 2018 r.  do oceny ofert  – wniosków oraz wytypowania
klubów  sportowych  do  przyznania  dotacji  z  budżetu  miasta  Kalisza  na  realizację
w 2018 roku zadań z zakresu rozwoju sportu oceniła w dniu 20 września 2018 r.
3 oferty  .  

Oferty zostały złożone przez:  Kaliski Klub Sportowy Włókniarz 1925 Kalisz,
Międzyszkolny  Uczniowski  Klub  Sportowy  AMBER  Kalisz i  Miejski Klub
Sportowy Kalisz  Spółka z o.o,  w Wydziale  Kultury  i  Sztuki,  Sportu  i  Turystyki
Urzędu Miasta Kalisza, ul. Kościuszki 1 a, w wyznaczonym terminie.

W złożonych dokumentach nie stwierdzono uchybień formalnych.
W  wyniku  wielowątkowej  dyskusji,  po  szczegółowym  zapoznaniu  się

z zawartością merytoryczną i kalkulacją finansową zawartą w złożonych wnioskach
Komisja Konkursowa oceniła oferty:
1)  Kaliskiego Klubu Sportowego Włókniarz 1925 Kalisz na 99,25 punktów,
2)  Międzyszkolnego  Uczniowskiego  Klubu  Sportowego  AMBER Kalisz  na  100,0
punktów,
3)  Miejskiego Klubu Sportowego Kalisz Spółka z o.o. na 95,0 punktów.

Ponieważ  średnia  punktów  wymagana  do  rekomendacji  oferty  przy  podziale
dotacji  wynosiła  80,0  pkt.  i  wszystkie  kluby  spełniły  ten  wymóg,  Komisja
Konkursowa  zaproponowała  wnioskującym  przyznanie  dotacji  w  wysokości
wnioskowanej, tj.:
1)   Kaliskiemu  Klubowi  Sportowemu  Włókniarz  1925  Kalisz w  wysokości
150.000,00 zł.,
2)  Międzyszkolnemu  Uczniowskiemu  Klubowi  Sportowemu  AMBER  Kalisz
w wysokości 50.000,00 zł.,
3)   Miejskiemu  Klubowi  Sportowemu  Kalisz  Spółka  z  o.o.  w  wysokości
250.000,00 zł.

Wysokość  ustalonych  dotacji  została  przyjęta  przez  Komisję  jednogłośnie
w głosowaniu jawnym. 

    Podpisane  przez  członków  Komisji  Konkursowej  karty  oceny  formalnej
      i merytorycznej znajdują się w dokumentacji WKST.



  Przedstawione przez Komisję Konkursową oceny i propozycje przyznania dotacji
    zostały zaakceptowana przez Prezydenta Miasta Kalisza w dniu 21 września 2018 roku.

Protokół  z  prac  Komisji  Konkursowej  dostępny  jest  do  wglądu  w  Wydziale
Kultury  i  Sztuki,  Sportu  i  Turystyki  Urzędu  Miasta  Kalisza  w  godzinach  pracy
Urzędu.

    Przedstawiona w niniejszym komunikacie informacja dot. rozstrzygnięcia III konkursu
  ofert  na  realizację  w  2018  roku  zadań  z  zakresu  rozwoju  sportu  ma  charakter    
    odpowiedzi na złożoną ofertę.
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