Załącznik Nr 5
Do Regulaminu pracy Komisji Konkursowej
PROTOKÓŁ KOŃCOWY PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ
Powołanej Zarządzeniem Burmistrza Miasta Milanówka Nr 69/VII/2017 z dnia 6 kwietnia
2017 r. Komisji Konkursowej w celu oceny ofert na realizację zadania publicznego w ramach
Otwartego Konkursu Ofert – Zadanie IV z zakresu działań wspierających partycypację
społeczną.
1. Komisja w składzie:
1)
2)
3)
4)

Michał Piwek,
Katarzyna Stelmach,
Daria Gągała,
Maciej Klimowicz.

Obradowała w Milanówku w dniu: 18 kwietnia 2017 r.
2. Na Otwarty Konkurs Ofert wpłynęły 2 oferty. Z czego 2 oferty odrzucono
z przyczyn formalnych. Do oceny merytorycznej przeszły 0 ofert.
Oferta nr 1:
Nazwa zadania: „Kierunek na rozwój”
Oferent: Stowarzyszenie Milanowianki
Wnioskowana kwota dotacji: 7 900,00 zł
/Zorganizowanie 5 szkoleń i jednego spotkania sieciującego dla organizacji
pozarządowych z Milanówka./
Oferta nr 2:
Nazwa zadania: „Podstawy projektowania graficznego dla NGO”
Oferent: Musszelka
Wnioskowana kwota dotacji: 3 030,00 zł
/Zorganizowanie szkolenia
z projektowania graficznego./

dla

organizacji

pozarządowych

z

Milanówka

3. Komisja zaopiniowała pozytywnie 0 oferty, negatywnie 0 ofert.
Komisja nie opiniowała ofert pod względem merytorycznym.
4. Proponowane środki na wsparcie zadania publicznego: nie dotyczy
5. Oferty, które zostały odrzucone: 2.
1) Oferta Nr 1 - kwota: 0,00 zł. Uzasadnienie: Organ ogłosił otwarty konkurs ofert
w zakresie wsparcia realizacji zadania w zakresie m.in. szkoleń dla organizacji
pozarządowych. Warunkiem otrzymania dotacji jest, zgodnie z art. 11 ust 1 pkt 1
ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, prowadzenie
działalności statutowej w danej dziedzinie. Po zapoznaniu się ze statutem
organizacji, komisja konkursowa stwierdziła, że organizacja nie prowadzi

działalności statutowej w zakresie, w jakim zamierza realizować zadanie i ubiegać
się o dotację.
2) Oferta Nr 2 - kwota: 0,00 zł. Uzasadnienie: Organ ogłosił otwarty konkurs ofert
w zakresie wsparcia realizacji zadania w zakresie m.in. szkoleń dla organizacji
pozarządowych. Warunkiem otrzymania dotacji jest, zgodnie z art. 11 ust 1 pkt 1
ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, prowadzenie
działalności statutowej w danej dziedzinie. Po zapoznaniu się ze statutem
fundacji, komisja konkursowa stwierdziła, że fundacja nie prowadzi działalności
statutowej w zakresie, w jakim zamierza realizować zadanie i ubiegać się
o dotację.

Komisja Konkursowa:
Michał Piwek
……………………………………..
Katarzyna Stelmach
……………………………………..
Daria Gągała
……………………………………..
Maciej Klimowicz
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..

Milanówek, dnia 19 kwietnia 2017 r.

