Protokół
z posiedzenia Komisji otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa
Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego realizowanych w
terminie od 07.03.2022 do 17.12.2022 roku.
Obecni wg listy obecności (w załączeniu).
Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 133/307/VI/2022 dnia 04.02.2021
roku, w skład Komisji weszli:
Przewodniczący Komisji :
Wojciech Kałuża - Wicemarszałek Województwa Śląskiego
Wiceprzewodniczący Komisji:
Paweł Rassek – Dyrektor Departamentu Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Śląskiego w Katowicach
Członkowie Komisji:
Dorota Plewka – Kierownik Referatu Sportu w Departamencie Sportu Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach
Joanna Kot - Główny Specjalista w Departamencie Sportu Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Śląskiego w Katowicach,
Grzegorz Ząbkowski – Główny Specjalista w Departamencie Sportu Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach,
Eksperci z głosem doradczym:
Julia Kloc-Kondracka - Przewodnicząca Komisji Turystyki, Sportu i Rekreacji,
Alina Nowak- Członek Komisji Turystyki, Sportu i Rekreacji.
Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Komisji Pan Wojciech Kałuża i przedstawił cel
posiedzenia, a następnie omówił przygotowane przez Departament materiały.
Na realizację otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w
dziedzinie kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego realizowane w terminie od
07.03.2022 do 17.12.2022 roku Zarząd Województwa Śląskiego przeznaczył następujące
kwoty:
Zadanie nr 1 z dziedziny kultury fizycznej: 4 015 032,00 złotych, z czego:
•
•
•
•
•
•

Upowszechnianie kultury fizycznej - 2 700 032,00 złotych
Sport akademicki w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – 800 000,00 złotych
Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików – 100 000,00 złotych
Udział w Finałach Mistrzostw Polski zawodników reprezentujących Województwo
Śląskie oraz w Finałach Ogólnopolskich Olimpiad Młodzieżowych
– 250 000,00 złotych
Sporty lotnicze – 75 000,00 złotych
Sporty motorowe – 90 000,00 złotych

Zadanie nr 2 z dziedziny bezpieczeństwa publicznego z zakresu ratownictwa wodnego
- 500 000,00 złotych,
Zadanie nr 1
Oferta Śląskiego Związku Akrobatyki Sportowej z Katowic zawierała prośbę o zwiększenie
procentowego udziału dotacji w całkowitym koszcie zadania z 80% do 88,26%. oraz oferta
Śląskiej Federacji Sportu dotycząca obszaru 7 – „Udział w Finałach Mistrzostw Polski
zawodników reprezentujących Województwo Śląskie oraz w Finałach Ogólnopolskich
Olimpiad Młodzieżowych” również zawiera prośbę o zwiększenie procentowego udziału
dotacji w całkowitym koszcie zadania z 80% do 94,13%.
Powyższe prośby są zgodne z zapisem w ogłoszeniu konkursowym Dział: Kwoty dotacji pkt
IV: „W szczególnie uzasadnionych przypadkach dotacja może być wyższa niż w pkt. II.”).
Komisja konkursowa negatywnie zaopiniowała prośbę Śląskiego Związku Akrobatyki
Sportowej z Katowic, natomiast pozytywnie zaopiniowała prośbę z obszaru 7 – „Udział w

Finałach Mistrzostw Polski zawodników reprezentujących Województwo Śląskie oraz w
Finałach Ogólnopolskich Olimpiad Młodzieżowych” dotyczącą zwiększenia procentowego
udziału dotacji w całkowitym koszcie zadania z 80% do 94,13%. Komisja jednogłośnie
przegłosowała powyższe ustalenia.
Na konkurs wpłynęło 87 ofert z czego prawidłowych pod względem formalnym 62 ofert,
natomiast nieprawidłowych pod względem formalnym było 25.
Komisja przystąpiła do oceny merytorycznej złożonych ofert. Wiceprzewodniczący Komisji
poddał pod głosowanie propozycję dofinansowania ofert oraz wielkość ich dofinansowania.
Komisja jednogłośnie przyjęła dofinansowanie 62 ofert w łącznej kwocie 3 787 438,00
złotych.
Komisja jednomyślnie podczas głosowania zaaprobowała również rodzaje kosztów, które
zostały wskazane przez wnioskodawców w ofertach.
Zadanie nr 2
Oferty następujących beneficjentów zawierały prośbę o uwzględnienie następującej
konfiguracji procentowej ( zgodnie z zapisem w ogłoszeniu konkursowym „ W szczególnie
uzasadnionych przypadkach kwota wnioskowana może być wyższa niż określona w pkt. I
niniejszego ogłoszenia):
- Śląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Katowicach na zadanie „Zadanie w
zakresie ratownictwa wodnego” – na poziomie 97,29%,
Komisja konkursowa pozytywnie zaopiniowała powyższą ofertę i przegłosowała jednogłośnie
zgodnie z wnioskowaniem Beneficjenta.
Na konkurs wpłynęły 3 oferty z czego prawidłowych pod względem formalnym 2, jedna oferta
była nieprawidłowa.
Komisja przystąpiła do oceny merytorycznej złożonych ofert. Wiceprzewodniczący Komisji
poddał pod głosowanie propozycję dofinansowania ofert oraz wielkość ich dofinansowania.
Komisja jednogłośnie przyjęła dofinansowanie 2 ofert w łącznej kwocie 400 000,00 złotych.
Komisja jednomyślnie podczas głosowania zaaprobowała również rodzaje kosztów, które
zostały wskazane przez wnioskodawców w ofertach.
Zgodnie z rekomendacją Komisji w systemie WITKAC ocena merytoryczna zostanie
wprowadzona jednoosobowo przez Wiceprzewodniczącego Komisji konkursowej Pana
Pawła Rassek
Załączniki:
1. Zestawienia ofert ocenianych merytorycznie wraz ze wskazaniem liczby przyznanych
punktów i propozycją kwot dotacji.
2. Zestawienia ofert odrzuconych na etapie oceny formalnej.
3. Karty oceny merytorycznej ofert (do wglądu w Referacie Sportu Departamencie
Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz przez stronę
internetowąwww.witkac.pl).
Katowice,

9 .02.2022 roku

Przewodniczący Komisji

