
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  2 stycznia 2014 r.  

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

  

Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem Nr 99/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice z dnia  

30 grudnia 2013 r. w składzie: 

 

1) Anna Morton  – Przewodniczący Komisji, 

2) Agata Gumularz – zastępca Przewodniczącego Komisji, 

3) Renata Ptak  – członek Komisji, 

4) Stanisław Wojtas – członek Komisji, 

5) Przemysław Kocur  – członek Komisji 

 

podała informację o liczbie i rodzaju złożonych ofert oraz o całkowitym koszcie proponowanego do realizacji zadania 

publicznego i stwierdziła, że złożona została 1 oferta. Na dotacje dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

zrównanych z organizacjami pozarządowymi została przeznaczona w konkursie kwota 72.000,00 zł (słownie: 

siedemdziesiąt dwa tysiące złotych zero groszy). Złożono wniosek o przyznanie dotacji w kwocie 72.000,00 zł 

(słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące złotych zero groszy).  

Na posiedzeniu w dniu  2 stycznia 2014 r. Komisja Konkursowa stwierdziła, iż oferta złożona na konkurs spełnia 

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 oferta złożona została w 

terminie wyznaczonym do złożenia ofert. 

 

Wyniki oceny merytorycznej ofert: 

 

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: wspieranie osób w podeszłym wieku w 

integracji z młodzieżą w 2014 roku”  złożona została 1 oferta. Komisja Konkursowa po dokonaniu oceny merytorycznej 

złożonej oferty ustaliła jej punktację: 

 

oferta złożona przez Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Dziecięce Marzenia” – 240 pkt, 

 

 Komisja Konkursowa biorąc pod uwagę wyniki oceny formalnej i merytorycznej złożonej na konkurs oferty,  

uznała za zasadne rekomendować Burmistrzowi Miasta i Gminy Niepołomice udzielenie dotacji  na: 

 

zadanie Nr 1: Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych „Dziecięce Marzenia”. 

 

 



 

 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.  

 


