Protokóù
Komisji Konkursowej z przeprowadzenia konkursu ofert na realizacjê zadania
publicznego Gminy Marciszów z zakresu gminnego programu rozwi¹zywania
problemów alkoholowych i przeciwdziaùania narkomanii pn. „Wyjazdowy wypoczynek
letni dzieci i mùodzie¿y – lato 2013”przeprowadzonego
w dniu 13 maja 2013 roku o godzinie 10,30.

Komisja Konkursowa w skùadzie :
Marta Jêdrzejowska – przewodnicz¹cy
Lilianna Tokarska – czùonek
Irena Gicala – czùonek
dokonaùa oceny n/w ofert , które wpùynêùy do urzêdu w wyznaczonym terminie.
Zgodnie z ogùoszonym konkursem, który umieszczony zostaù na stronie internetowej Urzêdu
Gminy oraz tablicy ogùoszeñ, ostateczny termin skùadania ofert upùyn¹ù w dniu 06 maja
2013 roku do godz. 15,30
W tym te¿ terminie wpùynêùy oferty :
* Towarzystwa Przyjacióù Dzieci Oddziaù Powiatowy w Kamiennej Górze
* Uczniowskiego Klubu Sportowego „Amator” w Marciszowie
* 2 oferty Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego Chor¹giew Dolnoœl¹ska Hufiec Karkonoski
w Jeleniej Górze,
* LKS LESK Sêdzisùaw
* Towarzystwa Nasze Szwederowo w Bydgoszczy
Po wnikliwym analizie zùo¿onych ofert komisja stwierdziùa, ¿e 3 zùo¿one oferty s¹ zgodne z
wymaganymi procedurami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dziaùalnoœci po¿ytku
publicznego i wolontariacie (tekst jednolity DZ.U. Nr 234 z 2010 roku, poz. 1536 ze
zmianami) oraz speùniaj¹ warunki okreœlone w konkursie.
Natomiast 3 oferty nie speùniaj¹ wymagañ okreœlonych w ogùoszonym konkursie.
W zwi¹zku z powy¿szym Komisja konkursowa postanowiùa:
odrzuciã 3 oferty zùo¿one przez:
- Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego Chor¹giew Dolnoœl¹ska Hufiec Karkonoski, który
zùo¿yù 2 oferty w tym na cykl lokalnych imprez profilaktycznych dla dzieci i mùodzie¿y
„Úcie¿kami zdrowia” – z terminem realizacji zadania od 01.06.2013 do 31.12.2013r,
- LKS LESK Sêdzisùaw, który zùo¿yù ofertê na organizacjê sportowych zajêã pozalekcyjnych
dla dzieci i mùodzie¿y na boisku sportowym w Sêdzisùawiu z terminem realizacji zadania od
stycznia 2013 do grudnia 2013r ,
- Towarzystwo Nasze Szwederowo w Bydgoszczy – oferta nie zostaùa przygotowana
zgodnie z wymogami okreœlonymi w zaù¹czniku nr 1 do rozporz¹dzenia MIPS z dnia
15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotycz¹cych realizacji
zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (DZ.U. Nr 26, poz. 25)
oraz bez wymaganych zaù¹czników ( aktualny wypis z rejestru, statut organizacji).
Przedmiotem ogùoszonego konkursu jest organizacja wyjazdowych form wypoczynku
dzieci i mùodzie¿y z terminem realizacja od 28 czerwca 2013 roku do dnia 31 sierpnia
2013 roku. Z tego te¿ wzglêdu oferty zùo¿one przez :LKS LESK Sêdzisùaw oraz 1 oferta ZHP
na organizacjê cyklu imprez profilaktycznych „Úcie¿kami zdrowia” zostaùy odrzucone
poniewa¿ nie speùniaj¹ kryteriów ogùoszonego konkursu.

W bud¿ecie gminy na rok 2013 oraz gminnym programie przeciwdziaùania alkoholizmowi
i narkomanii zaplanowana zostaùa kwota 20.000, 00 zù z przeznaczeniem na wypoczynek
letni dla dzieci wywodz¹cych
siê ze œrodowisk zagro¿onych
patologi¹ spoùeczn¹,
dysfunkcyjnych i niezaradnych ¿yciowo oraz niewydolnych wychowawczo.
Po przeanalizowaniu i zweryfikowaniu zùo¿onych ofert pod wzglêdem okreœlonych kryteriów
formalnych i merytorycznych, Komisja w oparciu o posiadan¹ dokumentacjê
rozdysponowaùa œrodki przewidziane na realizacjê zadania publicznego „Wyjazdowy
wypoczynek Dzieci i Mùodzie¿y – Lato 2013”, planowanego do realizacji w 2013 roku,
ogùoszonym w otwartym konkursie ofert.
Postanowiono przyznaã dotacjê wedùug poni¿szego zestawienia:
1.Towarzystwo Przyjacióù Dzieci Oddziaù Powiatowy w Kamiennej Górze - 5.200,00 zù
2. Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego Chor¹giew Dolnoœl¹ska Hufiec Karkonoski w Jelenie Górze
– 7.800,00zù
3. Uczniowski Klub Sportowy „AMATOR „ w Marciszowie – 7.000,00 zù
Úrodki przekazane zostan¹ na konto oferenta po podpisaniu stosownej umowy.
Sposób przekazania i rozliczenia przekazanych œrodków okreœlony zostanie w umowie.
O sposobie rozpatrzenia oferty, oferenci zostan¹ powiadomieni pisemnie.
Na tym protokóù zakoñczono i podpisano:
1…………………………………………………………..
2……………………………………………………........
3………………………………………………………….

