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ZARZĄDZENIE NR 0050.5.2021 

WÓJTA GMINY ISTEBNA 

z dnia 18 stycznia 2021 r. 

w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Istebna na rok 

2021. 

Na podstawie Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2020 r., poz.713 z późn.zm.); art. 27 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz.U z 2020 r., 

poz.1133) z zastosowaniem ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2019 r. 

poz. 869 ze zm.) w zakresie udzielania dotacji celowych dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów 

publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku; w związku z Uchwałą Nr XXXII/264/2017 Rady 

Gminy Istebna z dnia 26 września 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania z zakresu 

rozwoju sportu na terenie Gminy Istebna oraz w związku z Uchwałą Nr XXVI/183/2020 Rady Gminy Istebna 

z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/264/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 

26 września 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania z zakresu rozwoju sportu na terenie 

Gminy Istebna oraz z związku z Uchwałą nr XXVIII/195/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 21 grudnia 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/183/2020 Rady Gminy Istebna  z dnia 29 października 2020 r. w sprawie 

zmiany uchwały nr XXXII/264/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 26 września 2017 r. w sprawie określenia 

warunków i trybu finansowania z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Istebna zarządza się, co następuje: 

§ 1. Przyznać dotację na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Istebna w roku 

2021 klubom sportowym w następującej wysokości: 

Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania z zakresu rozwoju sportu na 

terenie Gminy Istebna 

Kwota przyznanej 

dotacji 

    

1. Narciarski Klub 

Sportowy Trójwieś 

Beskidzka, 43 - 

470 Istebna 600 

"Rozwój sportu na terenie Gminy Istebna" 32 000,00 zł 

2. Międzyszkolny 

Klub Sportowy 

Istebna, 43-470 

Istebna 550 

"Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci 

i młodzieży. Upowszechnianie kultury fizycznej 

i sportu". 

32 000,00 zł 

3. Uczniowski 

Kobiecy Klub 

Sportowy Istebna 

43-470 Istebna 

1345 

"Rozpowszechnianie kobiecej piłki nożnej na 

terenie Gminy Istebna" 

20 000,00 zł 

4. UKS APN 

Góral Istebna    

43-470 Istebna 815 

„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 

poprzez popularyzację walorów aktywności 

ruchowej wśród dzieci i młodzieży z Gminy 

Istebna, ich udział w ligowych oraz turniejowych 

rozgrywkach piłkarskich w kraju i za granicą, 

organizacja turniejów piłkarskich z udziałem 

klubów sportowych, UKS-ów, szkołach i akademii 

piłkarskich z kraju i zza granicy”. 

16 000,00 zł 

 RAZEM  100 000,00 zł 

§ 2. Protokół z prac Komisji Konkursowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

§ 3. Ogłoszenie o przyznaniu dotacji podlega publikacji: 

1) w Biuletynie Informacji Publicznej, 
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2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Istebna, 

3) na stronie internetowej Urzędu Gminy Istebna, 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Wójt Gminy 

 

 

Łucja Michałek 
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Załącznik do zarządzenia Nr 0050.5.2021 

Wójta Gminy Istebna 

z dnia 18 stycznia 2021 r. 

Protokół z prac Komisji Konkursowej 

Posiedzenie Komisji Konkursowej w składzie: 

1. Przewodniczący Komisji: Bogusława Kawulok 

2. Sekretarz Komisji: Edyta Jałowiczor 

3. Członek Komisji:  Barbara Juroszek 

4. Członek Komisji:  Kazimierz Łacek 

5. Członek Komisji:  Jacek Kohut 

6. Członek Komisji:  Bartłomiej Jałowiczor 

odbyło się dnia:  13.01.2021 r. 

Komisja dokonała następujących czynności: 

- Przewodniczący Komisji zapoznał członków Komisji z zasadami pracy Komisji Konkursowej określonymi 

w Zarządzeniu Wójta Gminy Istebna w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na 

realizację zadań w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Istebna w roku 2021. 

- Przed przystąpieniem do oceny ofert każdy członek Komisji złożył na ręce Przewodniczącego Komisji 

pisemną deklarację bezstronności stwierdzającą czy pozostaje on z oferentami uczestniczącymi w otwartym 

konkursie ofert w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa albo w innym stosunku faktycznym lub 

prawnym. Deklarację złożył również Przewodniczący Komisji. Deklaracje stanowią załącznik do protokołu. 

- Ustalono, że w wyniku postępowania konkursowego wpłynęło/a/ złożonych/a/ przez: 

1. N.K.S. Trójwieś Beskidzka - Oferta Nr 1 

2. M.K.S. Istebna   - Oferta Nr 2 

3. U.K.K.S. Istebna   - Oferta Nr 3 

4. U.K.S. A.P.N. Góral Istebna - Oferta Nr 4 

- Komisja dokonała oceny formalnej ofert poprzez wypełnienie dla każdej oferty formularza oceny formalnej 

oferty stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu: 

1) w ramach ogłoszonego konkursu wpłynęło łącznie 4 oferty, z których 0 Komisja wezwała do uzupełnień; 

2) Po dokonaniu oceny formalnej ofert Komisja postanowiła: 

a/ dopuścić do dalszej części konkursu następujące oferty spełniające wymogi formalne: 

1) N.K.S. Trójwieś Beskidzka 

2) M.K.S. Istebna 

3) U.K.K.S. Istebna 

4) U.K.S. A.P.N. Góral Istebna 

b/nie dopuścić do dalszej części konkursu następujące oferty: BRAK 

Uzasadnienie: 

- Każdy członek Komisji dokonał oceny każdej oferty poprzez wypełnienie indywidualnej karty oceny 

merytorycznej i finansowej stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu. 
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- Na podstawie dokonanych ocen członków Komisji, po zliczeniu punktów przyznanych każdej z ofert 

sporządzono zbiorczy formularz oceny oferty wraz z propozycją Komisji co do wysokości udzielenia 

dofinansowania stanowiący załącznik do niniejszego protokołu. W/w formularz stanowi rekomendację 

dotyczącą przyznania dotacji. 

- Protokół z prac Komisji Konkursowej wraz załącznikami zostanie przekazany przez Przewodniczącego 

komisji Wójtowi Gminy Istebna. 

Istebna, dnia 13.01.2021 r. 

Podpisy członków Komisji: 

 

 


