
KOMUNIKAT

dotyczący rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań z zakresu
rozwoju  sportu  obejmujących  utrzymanie  i  rozwój  bazy  sportowej  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 692/2019 z dnia 7 grudnia 2019 r. na:

„Utrzymanie i rozwój bazy sportowej będącej w posiadaniu, najmie, dzierżawie 
lub użyczeniu kaliskich klubów sportowych” .

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 758/2019 Prezydenta Miasta Kalisza
z  dnia  27  grudnia  2019  r.  do  oceny  ofert  –  wniosków  oraz  wytypowania  klubów
sportowych do przyznania dotacji z budżetu miasta Kalisza na realizację w 2020 roku
zadań  z  zakresu  rozwoju  sportu  obejmujących  utrzymanie  i  rozwój  bazy  sportowej
oceniła w dniu 8 stycznia 2020 r. 12 ofert, które zostały złożone w Wydziale Kultury
i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Kalisza, ul. Kościuszki 1a, w wyznaczonym
terminie.

We wnioskach złożonych w konkursie nie stwierdzono uchybień formalnych.

Wysokość ustalonych dotacji została przyjęta przez Komisję jednogłośnie  w głosowaniu
jawnym.  Podpisane  przez  członków  Komisji  Konkursowej  karty  oceny  formalnej
i  merytorycznej  ofert  znajdują się w dokumentacji  Wydziału Kultury i  Sztuki,  Sportu
i Turystyki Urzędu Miasta Kalisza.
 
Przedstawiona przez Komisję Konkursową ocena i propozycja przyznania dotacji została
zaakceptowana przez Prezydenta Miasta Kalisza w dniu 10 stycznia 2020 r. 

Protokół   z  prac  Komisji  Konkursowej  dostępny jest  do wglądu w Wydziale  Kultury
i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Kalisza, ul. Kościuszki 1a w godzinach pracy
Urzędu.

Zestawienie  wszystkich ofert  na realizację  w 2020 r.  zadań z  zakresu rozwoju sportu
obejmujących  utrzymanie  i  rozwój  bazy  sportowej  wraz  z  oceną  ofert  i  propozycją
przyznania dotacji stanowi załącznik do Komunikatu. 

W związku z przyznaniem klubom sportowym dotacji niższych od wnioskowanych,
przypomina  się  o  obowiązku  złożenia  w  Wydziale  Kultury  i  Sztuki,  Sportu
i Turystyki Urzędu Miasta Kalisza:

1) urealnionego  (dostosowanego  do  wysokości  ustalonej  dotacji)  kosztorysu
zadania, sporządzonego ze względu na rodzaj kosztów i źródła finansowania z
uwzględnieniem podwykonawców oraz aktualnego numeru konta bankowego,
na które należy przekazać dotację (druk w załączeniu),

2) urealnionego harmonogramu realizacji zadania obejmującego zakres, miejsce
i termin (druk w załączeniu),



3) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przyjęcie wysokości przyznanej dotacji
wraz  z  zobowiązaniem  do  zorganizowania  i  przeprowadzenia  zleconego
zadania  zgodnie  z  zakresem  ujętym  w  złożonej  ofercie  i  urealnionych
dokumentach oraz oświadczenie zgodności odpisu z KRS/Ewidencji klubów
sportowych ze stanem faktycznym i prawnym (druk w załączeniu).

Przedłożenie  ww.  dokumentów  (podpisanych  przez  uprawnione  osoby)  stanowić
będzie dla Miasta informację o przyjęciu przez Klub przyznanej dotacji i podstawę
do  sporządzenia  stosownej  umowy  na  podstawie  której  zostaną  uruchomione
przyznane na 2020 r. dotacje. 

Przedstawione  w  niniejszym  komunikacie  informacje  dot.  rozstrzygnięcia  konkursu
ofert  na  zadania  z  zakresu  rozwoju  sportu  w  2020  r.  mają  charakter  odpowiedzi
na złożone oferty.
     

Sporządziła:            Zatwierdził:
Urszula Bogaczyk                                                            

     Przewodniczący Komisji Konkursowej
                                    Wiceprezydent Miasta Kalisza

                  Grzegorz Kulawinek                    

Kalisz, dnia 10 stycznia 2020 r.           



          ZESTAWIENIE WSZYSTKICH OFERT NA REALIZACJĘ W 2020 R. 
ZADAŃ Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU OBEJMUJĄCYCH UTRZYMANIE I ROZWÓJ BAZY

SPORTOWEJ WRAZ Z OCENĄ OFERT I PROPOZYCJĄ PRZYZNANIA DOTACJI

Lp. Podmiot składający ofertę Nazwa własna zadania Wnioskowana kwota dotacji
na 2020 r.

Proponowana przez
Komisję kwota dotacji

OCENA
oferty

(średnia
punktów
Komisji)

UWAGI:
(dot. ofert

odrzuconych
z przyczyn
formalnych
i inne dane)

1. Uczniowski Jacht Klub 
Sportowy SZTURWAŁ
ul. Łódzka 19-29
62-800 Kalisz

Utrzymanie i naprawy w pomieszczeniach 
klubu

5.500 5.000 100

2. Kaliskie Towarzystwo 
Kolarskie
Wał Matejki 2
62-800 Kalisz

Utrzymanie bazy sportowej Kaliskiego 
Towarzystwa Kolarskiego w Kaliszu 
służącej do prowadzenia szkolenia dzieci i 
młodzieży w kolarstwie oraz do organizacji
imprez sportowych

100.000 85.000 100

3. Klub Piłkarski 
Calisia 14 Kalisz
Wał Jagielloński 13
62-800 Kalisz

Utrzymanie, rozwój i poprawa bazy 
sportowej klubu

70.000 25.000 90

4. Uczniowski Klub Sportowy 
Dziewiątka OSRiR- Kalisz
ul. Żwirki i Wigury 13
62-800 Kalisz

Wynajem basenu OSRiR przy ul. Łódzkiej 
19-29

150.000 60.000 99

5. K.S. „ZIĘTEK” Team
ul. Ks. Józefa Sieradzana 7
62-800 Kalisz

Utrzymanie, rozwój i poprawa bazy 
sportowej będącej w wynajmie kaliskiego 
klubu sportowego, służącej do prowadzenia
szkolenia dzieci i młodzieży w 
kickboxingu

73.640 20.000 99

6. Klub Sportowy 
Niepełnosprawnych 
„START”
ul. Łódzka 19
62-800 Kalisz

Utrzymanie, rozwój i poprawa  bazy 
sportowej służącej do prowadzenia 
szkolenia dzieci i młodzieży  
niepełnosprawnej

24.000 20.000 88



7. Kaliski Klub Sportowy 
Włókniarz 1925 Kalisz
Wał Matejki 2
62-800 Kalisz

Utrzymanie i wynajem bazy treningowej 
basen OSRIR KALISZ na potrzeby Klubu

85.000 80.000 100

8. Kaliski Klub Sportowy
1925 Kalisz sp. z o.o.
ul. Metalowców 13
62-800 Kalisz

Utrzymanie i wynajem obiektów 
sportowych i terenów zielonych Klubu w 
2020 roku

120.000 100.000 100

9. Kaliski Klub Sportowy 
Włókniarz 1925 Kalisz
Wał Matejki 2
62-800 Kalisz

Utrzymanie sali bokserskiej KKS 
Włókniarz 1925 Kalisz w 2020 roku

34.500 30.000 100

10. Kaliski Klub Sportowy 
Włókniarz 1925 Kalisz
Wał Matejki 2
62-800 Kalisz

Utrzymanie obiektu sportowego i boiska 
KKS Włókniarz 1925 Kalisz w 2020 roku

50.000 45.000 100

11. Klub Sportowy „Prosna”
ul. Częstochowska 99
62-800 Kalisz

Utrzymanie rozwój i poprawa bazy 
sportowej klubu służącej do prowadzenia 
szkolenia sportowego dzieci i młodzieży

65.000 50.000 99,17

12 Kaliskie Towarzystwo 
Wioślarskie
Park Miejski 2
62-800 Kalisz

Utrzymanie, rozwój i poprawa bazy 
sportowej 3 obiektów KTW służących do 
szkolenia sportowego oraz do organizacji 
zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą

90.000 80.000 100

RAZEM 600.000 zł
Podzielono

600.000 z tego:
- 500.000 stow.

par. 2820
- 100.000 spółki

par. 2830
Zestawiła: Zatwierdził:
Urszula Bogaczyk Grzegorz Kulawinek

Wiceprezydent Miasta Kalisza

Kalisz, dnia 08.01.2020 r.



Kalisz, dnia …........................ 2020 r.

…....................................................
                (pieczęć klubu)

Wydział Kultury i Sztuki, 
Sportu i Turystyki
Urzędu Miasta Kalisza

OŚWIADCZENIE

….....................................................................................................................
(nazwa klubu)

oświadcza niniejszym, że przyznaną przez Miasto Kalisz dotację na 2020 r.
w wysokości

…...................................................................
(kwota)

na realizację zadania pn.

…............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

przyjmuje i zobowiązuję się zrealizować zgodnie z zakresem ujętym w złożonej ofercie oraz
zaktualizowanym kosztorysie i harmonogramie realizacji zadania.

…............................................................................................................................................................
(podpisy i pieczątki imienne osób upoważnionych)

Ponadto ww. Klub oświadcza, że załączony do oferty konkursowej odpis z Krajowego Rejestru
Sądowego/Ewidencji klubów sportowych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Kalisza

jest zgodny ze stanem prawnym i faktycznym.

…............................................................................................................................................................
(podpisy i pieczątki imienne osób upoważnionych)



….......................................... Załącznik Nr ….........................
         (pieczęć Klubu) do umowy Nr …........................

z dnia …....................................

ZAKTUALIZOWANY HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA 
Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU

(w układzie chronologicznym)

Nazwa zadania:

 …...........................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

Termin Miejsce Działanie
1. 2. 3.

Harmonogram zadania powinien uwzględniać etapy: przygotowawczy, realizacji zadania, podsumowanie i rozliczenie 
kolejnych transz przyznanych na realizację zadania (ewaluacja, poniesienie wydatków i ostateczne rozliczenie projektu).

Kalisz, dnia ............................2020 r.  …..................................................................................
      (podpisy osób upoważnionych  i pieczątki imienne)



…............................................ Załącznik Nr ….........................
         (pieczęć Klubu) do umowy Nr …........................

z dnia …....................................

ZAKTUALIZOWANY KOSZTORYS REALIZACJI ZADANIA 
Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU

I. Nazwa własna zadania:

…............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

II. Miejsce i termin realizacji zadania: 

…............................................................................................................................................................

III. Nazwa Banku i nr rachunku bankowego:

…............................................................................................................................................................

IV. Kwota przyznanej dotacji w 2020 r.
 
…............................................................................................................................................................

 
V. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania:

Całkowity koszt zadania w zł………………….(słownie……………………………………..)

1. Kalkulacja ze względu na rodzaj kosztów:
                                                                                                                                           w zł.
Lp. Rodzaj kosztów związanych

z realizacją zadania
Koszty
ogółem

w tym:
z wnioskowanej

dotacji
z innych źródeł

1. 2. 3. 4. 5.
I. Koszty merytoryczne  :  

1) wynagrodzenia
2) stypendia sportowe
3) zakup materiałów (w tym: 
sprzętu sportowego i  strojów 
sportowych niezbędnych do 
realizacji zadania)
4) zakup usług
5) inne koszty
……………………………….
……………………………….
……………………………….
(każdy rodzaj kosztów 
wyszczególnić)



II. Koszty administracyjne
1) zakup niezbędnych materiałów
biurowych
2)  zakup niezbędnych usług ( np.
telefoniczne, bankowe, 
pocztowe)
3) obsługa administracyjna 
i finansowo-księgowa

III. KOSZTY OGÓŁEM (I+II)

2. Przewidywane źródła finansowania zadania:

Lp. Źródła finansowania Kwota w zł.
% udział 

w całości 

kosztów
1. 2. 3. 4.

1. Wnioskowana kwota dotacji

2. Środki własne klubu

3. Wpływy z innych źródeł: (wyszczególnić)

4. Wpłaty i opłaty  adresatów zadania publicznego

5. OGÓŁEM (1+2+3+4) 100,0 %

VI. Inne informacje dotyczące zadania:

1)  partnerzy (współorganizatorzy lub podwykonawcy) biorący udział  w realizacji zadania
…………………………………………………………………………………………………............
…………………………………………………………………………………………………............
…………………………………………………………………………………………………............
2)  zasoby  kadrowe  przewidywane  do  wykorzystania  przy  realizacji  zadania  (informacje  
o  kwalifikacjach  osób,  które  będą  zatrudnione  przy  realizacji  zadania  oraz  o  kwalifikacjach
wolontariuszy)…………………………………………………………………………………............
…………………………………………………………………………………………………............
…………………………………………………………………………………………………............
3)  dodatkowe uwagi  lub  informacje  wnioskodawcy (w tym wycena  usług  świadczonych  przez
wolontariuszy)
…………………………………………………………………………………………………............
…………………………………………………………………………………………………............
…………………………………………………………………………………………………............
Sporządził:
…....................................................................
                 (imię i nazwisko, nr telefonu)

Kalisz, dnia…………………………………..



Oświadczam(y),  że  przy  wydatkowaniu  środków  z  budżetu  Miasta  Kalisza  stosowane  będą
odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. 

………………………………………………………………………………………….............
(pieczęć klubu  i podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy)


