
Protokół 

z otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych adresowanego do organizacji pozarządowych               

oraz podmiotów zrównanych z organizacjami pozarządowymi 

 

 

 Otwarty  konkurs ofert na realizację zadań publicznych adresowany do organizacji pozarządowych i innych  

Podmiotów zrównanych z organizacjami pozarządowymi przeprowadzony został w dniu  14 stycznia 2014 r.  

w Urzędzie Miasta i Gminy w Niepołomicach  - Referacie Promocji, przy ul. Zamkowej 5. 

  

Komisja Konkursowa została powołana zarządzeniem Nr 95/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice z dnia  

19 grudnia 2013 r. w składzie: 

 

1) Adam Gawlik – Przewodniczący Komisji, 

2) Agata Gumularz – zastępca Przewodniczącego Komisji, 

3) Renata Ptak  – członek Komisji, 

4) Stanisław Wojtas – członek Komisji, 

5) Przemysław Kocur – członek Komisji 

 

Komisja Konkursowa obecna w składzie: 

 

1) Adam Gawlik – Przewodniczący Komisji, 

2) Agata Gumularz – zastępca Przewodniczącego Komisji, 

3) Renata Ptak - członek Komisji 

 

w dniu 30 grudnia 2013 r. w obecności podmiotów ubiegających się o dotacje, podała informację o liczbie i rodzaju 

złożonych ofert oraz o całkowitym koszcie proponowanych do realizacji zadań publicznych i stwierdziła, że złożonych 

zostało 22 oferty. Na dotacje dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów zrównanych z organizacjami 

pozarządowymi została przeznaczona w konkursie kwota 255.000,00 zł (słownie: dwieście  tysiące złotych zero 

groszy). Złożono wnioski o przyznanie dotacji w łącznej kwocie 444.510,00 zł (słownie: czterysta czterdzieści cztery 

tysiące pięćset dzisięć złotych zero groszy).  

Na posiedzeniu w dniu 14 stycznia 2014 r. Komisja Konkursowa stwierdziła, iż 6 ofert nie spełnia warunków 

formalnych tj. w przypadku: 

- 2 ofert złożonych przez Stowarzyszenie Rodziny Bł. A. Kolpinga stwierdzono brak wymaganego załącznika – 

deklaracji o odpłatnym lub nieodpłatnym zamiarze wykonywania zadania, 

-  oferty złożonej przez Klub Sportowy „Batory” stwierdzono, że oferta została złożona na nieobowiązującym w tym 

postępowaniu  wzorze oferty, 

- oferty złożonej przez Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe „Ikar” stwierdzono, że oferta została złożona na 

nieobowiązującym w tym postępowaniu wzorze oferty, 

- 2 ofert złożonych przez Wielicką Lokalną Organizację Turystyczną stwierdzono, że oferta nie została prawidłowo 

wypełniona: nie ujęto w kosztorysie planowanych do pozyskania środków finansowych z innych źródeł publicznych, 

stwierdzono niezgodność pomiędzy kosztorysem a deklaracją tj. pomimo zadeklarowania częściowej odpłatności w 

wykonywaniu zadania  - kwota z tego tytułu nie została ujęta w kosztorysie.  



W przypadku pozostałych  16 ofert Komisja stwierdziła, że spełniają warunki formalne określone w ustawie z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z  2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) 

oraz w ogłoszeniu o konkursie, a także, że oferty złożone zostały w terminie wyznaczonym do złożenia ofert. 

 

Wyniki oceny merytorycznej ofert: 

 

1. Na realizację zadania publicznego Nr 1: „w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom będącym 

w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin, (organizacja dostaw żywności dla 

najuboższych osób i rodzin, aktywizacja osób starszych przez organizację zajęć na Uniwersytecie Trzeciego Wieku, 

zajęcia, warsztaty, terapia dla dzieci i rodziców w ramach działań wspierających rodzinę), ochrony i promocji zdrowia 

(organizowanie akcji poboru krwi, działalność oświatowo- zdrowotna wśród dzieci i młodzieży), działalności na rzecz 

osób niepełnosprawnych (rehabilitacja osób niepełnosprawnych, organizacja turnusów wypoczynkowych, turnusów 

rehabilitacyjnych), działalności wspierającej rehabilitację zawodową oraz aktywizację zawodową osób 

niepełnosprawnych oraz aktywizację zawodową osób długotrwale bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem 

społecznym”  złożonych prawidłowo zostało 7 ofert. Komisja Konkursowa po dokonaniu oceny merytorycznej 

złożonych ofert ustaliła następującą ich punktację: 

 

1) oferta złożona przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Młodzieżowych „Młodzi dla Niepołomic”: 

bezpłatny kurs samoobrony dla kobiet” – 100 pkt, 

2) oferta złożona przez Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Rozszczepem Kręgosłupa i Głęboką lub 

Sprzężoną Niepełnosprawnością „Bądźmy Razem” – 139 pkt, 

3) oferta złożona przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Niepołomickiej – 144 pkt 

4) oferta złożona przez Stowarzyszenie „Pomoc Bliźniemu” – 147 pkt, 

5) oferta złożona przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Młodzieżowych „Młodzi dla Niepołomic”: 

Niepołomicka Międzysąsiedzka Liga Piłkarska – 103 pkt, 

6) oferta złożona przez Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych „Dziecięce Marzenia: 

rehabilitacja osób niepełnosprawnych –  164 pkt, 

7) oferta złożona przez Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych „Dziecięce Marzenia”: 

turnus rehabilitacyjny osób niepełnosprawnych – 159 pkt, 

 

2. Na realizację zadania publicznego Nr 2: „w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości 

oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej (organizacja warsztatów historycznych, wydarzeń 

rekonstrukcyjnych, wykładów),  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (organizacja imprez 

kulturalnych o charakterze literackim, muzycznym, teatralnym, organizacja koncertów, wystaw, warsztatów literackich, 

muzycznych, teatralnych,  plastycznych – mających na celu wzbogacenie oferty kulturalno-artystycznej Gminy 

Niepołomice), w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania (organizacja warsztatów dla 

dzieci i młodzieży, w tym  np. teatralnych, tanecznych,  kulturoznawczych, wspieranie projektów edukacyjnych, w tym 

wyrównujących szanse edukacyjne), wypoczynku dzieci i młodzieży (w okresie wakacji w formie wyjazdowej)” 

złożonych prawidłowo zostało 9 ofert. Komisja Konkursowa po dokonaniu oceny merytorycznej złożonych ofert 

ustaliła następującą ich punktację:  

 

1) oferta złożona przez Miejski Chór Cantata - Towarzystwo Śpiewacze w Niepołomicach -  129 pkt 

2) oferta złożona przez Towarzystwo Miłośników Muzyki i Śpiewu im. St. Moniuszki – 135 pkt. 



3) oferta złożona przez Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski – 160 pkt, 

4) oferta złożona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Zabierzowie 

Bocheńskim – 123 pkt, 

5) oferta złożona przez Stowarzyszenie Propagujące Idee Kazimierzowskie: „Skarby wokół nas”  –  148 pkt, 

6) oferta złożona przez Stowarzyszenie Propagujące Idee Kazimierzowskie: „Ferie i wakacje na sportowo. 

Bezpiecznie i zdrowo.” – 150 pkt, 

7) oferta złożona przez Ochotniczą Straż Pożarną w Niepołomicach – 160 pkt, 

8) oferta złożona przez Niepołomickie Bractwo Rycerskie – 157 pkt, 

9) oferta złożona przez  Niepołomickie Stowarzyszenie Sport-Art.: „Niepołomicki plener malarski” – 122 pkt, 

 

 Komisja Konkursowa biorąc pod uwagę wyniki oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert, uznała za 

zasadne rekomendować Burmistrzowi Miasta i Gminy Niepołomice udzielenie dotacji niżej wymienionym oferentom, 

tj. na: 

 

1) zadanie Nr 1: 

 

1. Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych „Dziecięce Marzenia”: rehabilitacja osób 

niepełnosprawnych, 

2. Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych „Dziecięce Marzenia”: turnus 

rehabilitacyjny osób niepełnosprawnych, 

3. Stowarzyszeniu „Pomoc Bliźniemu”, 

4. Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Niepołomickiej; 

5. Stowarzyszeniu i Przyjaciół Osób z Rozszczepem Kręgosłupa i Głęboką lub Sprzężoną 

Niepełnosprawnością „Bądźmy Razem”, 

 

2) zadanie Nr 2:  

 

1. Ochotniczej Straży Pożarnej w Niepołomicach „Orkiestra Dęta Lira”, 

2. Związkowi Harcerstwa Rzeczypospolitej Polskiej - Okręg Małopolski, 

3. Niepołomickiemu Bractwu Rycerskiemu, 

4. Stowarzyszeniu Propagującemu Idee Kazimierzowskie „Ferie i wakacje na sportowo-bezpiecznie i 

zdrowo”, 

5. Stowarzyszeniu Propagującemu Idee Kazimierzowskie: „Skarby wokół nas”, 

6. Towarzystwu Miłośników Muzyki i Śpiewu im. St. Moniuszki, 

7. Miejskiemu Chórowi Cantata – Towarzystwu Śpiewaczemu w Niepołomicach. 

 

 Przewodniczący Komisji Konkursowej odczytał protokół z otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych adresowanego do organizacji pozarządowych oraz podmiotów zrównanych z organizacjami 

pozarządowymi, po czym zarządził przedłożenie tego protokołu (po jego podpisaniu) wraz z pozostałą dokumentacją 

konkursową - Burmistrzowi Miasta i Gminy Niepołomice. 

 

 Na tym prace Komisji Konkursowej zostały zakończone.  


