Załącznik Nr 5
Do Regulaminu pracy Komisji Konkursowej
PROTOKÓŁ KOŃCOWY PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ
Powołanej Zarządzeniem Burmistrza Miasta Milanówka Nr 70/VII/2017 z dnia 6 kwietnia
2017 r. Komisji Konkursowej w celu oceny ofert na realizację zadania publicznego w ramach
Otwartego Konkursu Ofert – Zadanie V Działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
1. Komisja w składzie:
1) Michał Piwek,
2) Katarzyna Stelmach,
3) Bożena Ciesielka,
4) Krystyna Kott.
Obradowała w Milanówku w dniu: 18 kwietnia 2017 r. oraz 25 kwietnia 2017 r.
2. Na Otwarty Konkurs Ofert wpłynęły 3 oferty. Z czego 0 ofert odrzucono
z przyczyn formalnych. Do oceny merytorycznej przeszły 3 oferty.
Oferta nr 1:
Nazwa zadania: „Działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności
na rzecz osób niepełnosprawnych”
Oferent: Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki
Wnioskowana kwota dotacji: 3 000,00 zł
/W ramach realizacji zadania zostanie zorganizowany autokarowy wyjazd na spektakl
pt. „Jak nie oszaleć z facetem” do Sali widowiskowej „Zespołu Mazowsze”
w Karolinie. Odbiorcami zadania będą osoby niewidome i słabowidzące z opiekunami
z Milanówka /
Oferta nr 2:
Nazwa zadania: „Zorganizowanie i przeprowadzanie zajęć z zakresu pomocy
psychologiczno-pedagogicznej”
Oferent: Towarzystwo Przyjaciół Integracyjnych Społecznych Szkół Podstawowych
w Milanówku
Wnioskowana kwota dotacji: 21 360,00 zł
/Celem zadania jest udzielenie pomocy osobą niepełnosprawnym ruchowo
i intelektualnie, niedostosowanym społecznie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu
się, z zaburzeniami komunikacji językowej. Oferta jest skierowana do dzieci, młodzieży
i dorosłych mieszkańców Milanówka./
Oferta nr 3:
Nazwa zadania: „Każdy może zostać ratownikiem niezależnie od wieku”
Oferent: Milanowskie Towarzystwo Edukacyjne
Wnioskowana kwota dotacji: 9 803,00 zł
/Celem zadania jest zapoznanie uczniów młodszych klas podstawowych oraz seniorów
z Milanówka z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej./

3. Komisja zaopiniowała pozytywnie 3 oferty, negatywnie 0 ofert.
Lp. Członek Komisji
1.
2.
3.
4.

Michał Piwek
Katarzyna Stelmach
Bożena Ciesielka
Krystyna Kott
Suma:

Oferta
Nr 1
33
32
33
34
132/140

Oferta
Nr 2
22
22
23
24
91/140

Oferta
Nr 3
18
18
16
13
65/140

4. Proponowane środki na wsparcie zadania publicznego:
1) Oferta Nr 1 - kwota: 3 000,00 zł. Uzasadnienie: Oferta zbieżna z celami
zadania, posiadająca szczegółowy opis rzeczowy i rzetelną kalkulację kosztów.
W opinii członków komisji oferta zasługuje na pełne wsparcie finansowe.
2) Oferta Nr 2 - kwota: 14 960,00 zł. Uzasadnienie: Oferta zbieżna z celami
zadania i szczegółowo przedstawioną kalkulacją kosztów. Zakres rzeczowy
zadania w dużej części wpisuje się w zagadnienia realizowane w ramach nadzoru
pedagogicznego i zadań własnych placówek oświatowych. Komisja nie widzi
zasadności w dofinansowaniu oferty w tym zakresie, natomiast uważa, że warto
przeznaczyć dofinansowanie na przeprowadzanie diagnoz, konsultacji
i socjoterapii. Komisja proponuje częściowe dofinansowanie projektu.
3) Oferta Nr 3 - kwota: 600,00 zł. Uzasadnienie: Oferta zbieżna z celami zadania.
Posiada szczegółowy opis rzeczowy zadania, przewidujący rozbudowany zakres
działań w zakresie jego realizacji. W ramach zadania przewidziano zakup
specjalistycznego sprzętu na szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, do
przeprowadzenia zajęć. Zajęcia mają być przeprowadzane przez uczniów
gimnazjum, nie wykwalifikowaną kadrę szkoleniową, co budzi zastrzeżenia
członków komisji. Komisja proponuje dofinansowanie ograniczone tylko do
wsparcia organizacji mistrzostw pierwszej pomocy. Nie zaleca przeprowadzenia
szkoleń.
5. Oferty, które zostały odrzucone: 0.
Pozostałą kwotę w wysokości 20 190,00 zł komisja proponuje pozostawić na wypadek
wpłynięcia oferty na realizację zadania na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o Działalności pożytku publicznego i wolontariacie ewentualnie
ponowne ogłoszenie otwartego konkursu ofert w drugiej połowie roku.

Komisja Konkursowa:
Michał Piwek
……………………………………..
Katarzyna Stelmach
……………………………………..
Krystyna Kott
……………………………………..
Bożena Ciesielka
……………………………………..
Milanówek, dnia 25 kwietnia 2017 r.

