Protokół

z posiedzenia Komisji otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego
w dziedzinie kultury fizycznej, zadań realizowanych w formie powierzenia w ramach III edycji
Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego od dnia 1 marca 2022 do 20 grudnia 2022 roku.
Obecni wg listy obecności (w załączeniu).
Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 132/307/VI/2022 z dnia 4.02.2022 roku,
w skład Komisji weszli:
1) Przewodniczący Komisji: Wojciech Kałuża - Wicemarszałek Województwa Śląskiego,
2) Wiceprzewodniczący: Paweł Rassek - Dyrektor Departamentu Sportu,
3) Dorota Plewka - Kierownik referatu Sportu Departamentu Sportu,
4) Renata Sitko - Departament Sportu
5) Grzegorz Ząbkowski - Departament Sportu
Radni Sejmiku Województwa Śląskiego z głosem doradczym:
1. Alina Nowak - członek Komisji Sportu, Turystyki

i Rekreacji Sejmiku Województwa

Śląskiego
2. Stanisław Jaszczuk Członek Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji Sejmiku Województwa
Śląskiego
Posiedzenie Komisji otworzył Wiceprzewodniczący Komisji Pan Paweł Rassek i przedstawił cel
posiedzenia, a następnie omówił przygotowane przez Departament materiały.

Na zadania z dziedziny kultury fizycznej zgodnie z głosowaniem mieszkańców w III
edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego przeznaczono kwotę: 830 040,00 zł
z czego:
Na realizację zadań w III edycji MBO złożona następujące oferty:
1.Żyj aktywnie, żyj pozytywnie i ćwicz z nami sztuki walki w kwocie:
68 120 zł ( słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy sto dwadzieścia złotych 00/100)
2.Czas na wakacyjną przygodę w kwocie:
158 800 zł ( słownie: sto pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset złotych 00/100)
3."Wracamy do formy"- festyn rekreacyjno- sportowy oraz otwarte zajęcia
ogólnorozwojowe z elementami piłki nożnej oraz lekkiej atletyki dla dzieci i
młodzieży z Gminy Konopiska, Krzepice oraz miasta Częstochowa w kwocie:
169 000 zł ( słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100)
4.”Trenuj, Graj, Zwyciężaj- aktywność piłkarska dla dzieci" w kwocie:
125 040 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy czterdzieści złotych 00/100)
5.Życie na sportowo - życie na zdrowo: program umożliwiający powszechną
dostępność usług w zakresie kultury fizycznej o wysokim standardzie,

upowszechniających aktywny styl życia oraz sposoby walki ze skutkami
pandemii (zawody lekkoatletyczne) w kwocie:114 200 zł (słownie: sto czternaście
tysięcy dwieście złotych 00/100)
6.W zdrowym ciele zdrowy duch - zajęcia karate dla dzieci w kwocie:
40 680 zł (słownie: czterdzieści tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych 00/100)
7.Życie na sportowo - życie na zdrowo: program umożliwiający powszechną
dostępność usług w zakresie kultury fizycznej o wysokim standardzie,
upowszechniających aktywny styl życia oraz sposoby walki ze skutkami
pandemii (zawody lekkoatletyczne) w kwocie: 114 200 zł (słownie: sto czternaście
tysięcy dwieście złotych 00/100)
8.Pomyśl o zdrowiu-spływ rzeką Brynicą w kwocie: 20 000 zł (słownie:
dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)
Na konkurs w sumie wpłynęło 10 ofert z czego 2 oferty nie spełniły wymogów
formalnych zgodnie z treścią ogłoszenia - załącznik do protokołu.
W dniu 18 stycznia br., mailowo poinformowano Departament Sportu, iż zadanie pn:
Doposażenie dziecięcego zespołu tanecznego Sarmatki cheerleraders. Turniej
tańca w kwocie: 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) nie
będzie realizowane, ze względu na zawieszenie działalności zespołu ( w tym
przypadku wskazana była konkretna organizacja, która wygrała w głosowaniu
mieszkańców w III edycji MBO). Zgodnie z Regulamin Marszałkowskiego Budżetu
Obywatelskiego Województwa Śląskiego (tekst jednolity) przyjęty Uchwałą Sejmiku
Województwa Śląskiego z dnia 15 marca 2021r., Nr VI/30/6/2021 § 5.1 rozdz. 5 pkt.
15 – jeżeli zadanie jest niewykonalne z przyczyn obiektywnych w całości lub w
części, Zarząd Województwa może
odstąpić od realizacji tego zadania lub
zrealizować je w części. W tym przypadku jest do doposażenie konkretnego zespołu
tanecznego. Zadanie to nie będzie realizowane z przyczyń obiektywnych.
W związku z tym na realizację 8 zadań przeznacza się kwotę 810,040.00 zł
( słownie: osiemset dziesięć tysięcy czterdzieści złotych 00/100)
Komisja konkursowa pozytywnie zaopiniowała 8 ofert, a tym samym przegłosowała
jednogłośnie zgodnie z wnioskowaniem Beneficjentów. Komisja podczas głosowania
zaaprobowała
również rodzaje
kosztów,
które
zostały
wskazane
przez
wnioskodawców w ofertach oraz wyraziła zgodę na brak realizacji zadania
pn: Doposażenie dziecięcego zespołu tanecznego Sarmatki cheerleraders. Turniej tańca
w kwocie 20.000 zł zgodnie z zapisami Regulaminu Marszałkowskiego Budżetu
Obywatelskiego ( § 5.1 rozdz.5, punkt 15).
Załączniki:
1. zestawienie ofert ocenianych formalnie wraz ze wskazaniem liczby przyznanych punktów
i propozycją kwot dotacji (do wglądu w Referacie Sportu Departamentu Sportu Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Śląskiego
2. zestawienie ofert odrzuconych na etapie oceny formalnej.
3. oświadczenie mailowe o rezygnacji z zadania w III edycji MBO

Katowice, 9 luty 2022 roku

Wiceprzewodniczący Komisji

