Milanówek, 24 kwietnia 2017 r.
Rozpatrzenie ofert konkursowych na realizację zadania publicznego w 2017 r.
Zadanie III - Z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
oraz działalności na rzecz osób starszych, obejmujące:
 upowszechnianie kultury w różnych dziedzinach i formach artystycznych,
 wspieranie działań na rzecz ochrony tradycji, historii i dziedzictwa kulturowego
Miasta oraz rozwoju świadomości narodowej,
 wspieranie publikacji o tematyce lokalnej,
 edukacja na rzecz ochrony zabytków oraz kulturowej tożsamości Miasta,
 edukacja i działania na rzecz poprawy ładu przestrzennego i estetyki przestrzeni
publicznej,
 działania propagujące ideę Miasta Ogrodu,
 wsparcie organizacji zrzeszających osoby starsze,
 wsparcie wszelkich form aktywizacji intelektualnych i społecznych,
 wsparcie działań rozwijających więzi międzypokoleniowe,
 organizacja wydarzeń upowszechniających i pielęgnujących tradycję, historię
i dziedzictwo kulturowe w Milanówku,
 organizacja wydarzeń upowszechniających, zrzeszających oraz promujących wyroby
lokalnych artystów, rzemieślników i rękodzielników.
w okresie od dnia 24 kwietnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r
I. Złożono dziewięć ofert. Wszystkie oferty spełniały wymogi formalne i wpłynęły
w terminie określonym w ogłoszeniu, na obowiązującym wzorze oferty. W ofertach
przedstawiono szczegółowy plan rzeczowy i finansowy zadania.
II. Komisja uwzględniając wymogi określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w ogłoszeniu, zaopiniowała
pozytywnie 8 złożonych oferty i 1 negatywnie.
III. Po ocenie, czy zakres zadania określonego w ofercie wpisywał się w zakres zadania
określonego w ogłoszeniu oraz możliwości realizacji zadania przez organizacje pozarządowe
i przedstawionej kalkulacji kosztów, przy uwzględnieniu wysokości środków publicznych
przeznaczonych na dane zadanie, Komisja Konkursowa zaproponowała wsparcie finansowe:
1. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – „Z kulturą na Ty”
wnioskowano o kwotę: 6 500,00 zł, propozycja Komisji: 6 500,00 zł
2. Stowarzyszenie Milanowianki – „Wydanie publikacji Milanowianki II”
wnioskowano o kwotę: 23 990,00 zł, propozycja Komisji: 18 840,00 zł

3. Stowarzyszenie Razem dla Milanówka – „Centrum środowisk Twórczych Willa
Waleria”
wnioskowano o kwotę: 10 860,00 zł, propozycja Komisji: 8 700,00 zł
4. Stowarzyszenie Razem dla Milanówka – „FOO 2017 - Ogród Sztuki w Willi
Waleria”
wnioskowano o kwotę: 2 400,00 zł, propozycja Komisji: 1 000,00 zł
5. Fundacja „Start Pro” – „Targi Dobrego Smaku”
wnioskowano o kwotę: 28 325,00 zł, propozycja Komisji: 5 350,00 zł
6. Stowarzyszenie Wiedza dla Regionu – „Przygotowanie i druk gry planszowej
„Uroki Milanówka” upowszechniającej tradycję, historię i dziedzictwo kulturowe
Miasta Milanówka”
wnioskowano o kwotę: 22 400,00 zł, propozycja Komisji: 19 190,00 zł
7. Stowarzyszenie Stospotkań – „Galeria uliczna Szymona Wdowiaka”
wnioskowano o kwotę: 3 020,00 zł, propozycja Komisji: 2 220,00 zł
8. Stowarzyszenie T-Art – „W ogrodzie wdzięczności - eseje”
wnioskowano o kwotę: 7 200,00 zł, propozycja Komisji: 0,00 zł
9. Stowarzyszenie T-Art – „Turczynek – teatralnie, kameralnie, klimatycznie”
wnioskowano o kwotę: 8 200,00 zł, propozycja Komisji: 5 000,00 zł
IV. Po zapoznaniu się z propozycją Komisji Konkursowej postanawiam przyznać w/w
wsparcie finansowe ośmiu oferentom oraz wyrażam zgodę na zawarcie umów na realizację
proponowanych w ofertach zadań.
V. W przypadku, gdy kwota przyznanej dotacji jest różna od wnioskowanej, należy
potwierdzić możliwość realizacji zadania poprzez złożenie w Urzędzie Miasta Milanówka ul.
Kościuszki 45, w Zespole ds. Komunikacji Społecznej, zaktualizowanego w stosunku do
przyznanej dotacji harmonogramu oraz kosztorysu realizacji zadania publicznego.
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