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 8 stycznia 2013 r.
w Urzędzie Miasta i Gminy w Niepołomicach - Referacie Promocji, przy ul. Zamkowej 5.
Komisja Konkursowa została powołana zarządzeniem Nr 122/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice z dnia
12 grudnia 2012 r. w składzie:
1) Janusz Ślęczek – Przewodniczący Komisji,
2) Agata Gumularz – zastępca Przewodniczącego Komisji,
3) Roman Koroza – członek Komisji,
4) Jerzy Staszak – członek Komisji,
5) Adam Gawlik – członek Komisji

Komisja Konkursowa obecna w składzie:
1) Janusz Ślęczek – Przewodniczący Komisji,
2) Agata Gumularz – zastępca Przewodniczącego Komisji,
3) Adam Gawlik - członek Komisji
w dniu 19 grudnia 2012 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 20 ofert. Na dotacje dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów zrównanych z organizacjami
pozarządowymi została przeznaczona w konkursie kwota 293.000,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące
złotych zero groszy). Złożono wnioski o przyznanie dotacji w łącznej kwocie 482.385,00 zł (słownie: czterysta
osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt pięć złotych zero groszy).
Na posiedzeniu w dniu 8 stycznia 2013 r. Komisja Konkursowa stwierdziła, iż 4 oferty nie spełniają warunków
formalnych tj. w przypadku oferty złożonej przez Stowarzyszenie Rodziny Bł. A. Kolpinga stwierdzono brak zadania
w ogłoszeniu o konkursie, w przypadku oferty złożonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych ze
Szczególnym Uwzględnieniem Dzieci i Młodzieży „Życzliwa Dłoń” stwierdzono, że oferta została złożona na zadanie
w formie powierzenia realizacji zadania, a w ogłoszeniu o konkursie przewidziano formę wspierania realizacji zadania,
w przypadku oferty złożonej przez Opactwo św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek stwierdzono, że oferta została
złożona na nieobowiązującym wzorze oferty oraz wpisano nieprawidłową datę rozpoczęcia realizacji zadania,
w przypadku oferty złożonej przez Wielicką Lokalną Organizację Turystyczną „Kurs przewodnicki” stwierdzono
niezgodność pomiędzy kosztorysem (w którym wpisano opłaty od adresatów zadania) a deklaracją o zamiarze
nieodpłatnego wykonywania zadania. W przypadku pozostałych 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),
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niepełnosprawnych oraz aktywizację zawodową osób długotrwale bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem
społecznym” złożonych zostało 6 ofert. Komisja Konkursowa po dokonaniu oceny merytorycznej złożonych ofert

ustaliła następującą ich punktację:
1) oferta złożona przez Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Rozszczepem Kręgosłupa i Głęboką lub
Sprzężoną Niepełnosprawnością „Bądźmy Razem” – 119 pkt,
2) oferta złożona przez Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych „Dziecięce Marzenia – obóz w Węgierskiej Górce - 144 pkt,
3) oferta złożona przez Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi „Kropelka” Niepołomice – 114 pkt,
4) oferta złożona przez Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych „Dziecięce Marzenia” –
157 pkt,
5) oferta złożona przez Stowarzyszenie „Pomoc Bliźniemu” – 125 pkt,
6) oferta złożona przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Niepołomickiej – 147 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 zostało 10 ofert. Komisja Konkursowa po dokonaniu oceny merytorycznej złożonych ofert ustaliła
następującą ich punktację:
1) oferta złożona przez Miejski Chór Cantata - Towarzystwo Śpiewacze w Niepołomicach - 138 pkt
2) oferta złożona przez Stowarzyszenie Propagujące Idee Kazimierzowskie – 139 pkt
3) oferta złożona przez Towarzystwo Miłośników Muzyki i Śpiewu im. St. Moniuszki – 122 pkt.
4) oferta złożona przez Ochotniczą Straż Pożarną w Niepołomicach – 149 pkt,
5) oferta złożona przez Niepołomickie Bractwo Rycerskie – 147 pkt,
6) oferta złożona przez Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski – 148 pkt,

7) oferta złożona przez Wielicką Lokalną Organizację Turystyczną „Piękno dobra wspólnego”– 122 pkt,
8) oferta złożona przez Stowarzyszenie Szwadron Niepołomice w Barwach 8 Pułku Ułanów Księcia Józefa
Poniatowskiego „Obchody dnia św. Huberta – 3listopada 2013 r.” – 130 pkt,
9) oferta złożona przez Stowarzyszenie Szwadron Niepołomice w Barwach 8 Pułku Ułanów Księcia Józefa
Poniatowskiego „organizacja świąt patriotycznych - obchody dnia 3 Maja i 11 listopada” – 130 pkt,
10) oferta złożona przez Stowarzyszenie Szwadron Niepołomice w Barwach 8 Pułku Ułanów Księcia Józefa
Poniatowskiego „Pokaz filmów o tematyce kawaleryjskiej”– 122 pkt,

Komisja Konkursowa biorąc pod uwagę wyniki oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert oraz kwoty
dotacji przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań, 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”,

2.

Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Niepołomickiej,

3.

Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych „Dziecięce Marzenia” – obóz
w Węgierskiej Górce,

4.

Stowarzyszeniu pomoc Bliźniemu;

5.
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Niepełnosprawnością „Bądźmy Razem”,
6.

Stowarzyszeniu honorowych Dawców Krwi „Kropelka”

2) zadanie Nr 2:

1.

Ochotniczej Straży Pożarnej w Niepołomicach „Orkiestra Dęta Lira”

2.

Związkowi Harcerstwa Rzeczypospolitej Polskiej - Okręg Małopolski „Letni obóz harcerski” ,

3.

Niepołomickiemu Bractwu Rycerskiemu „Warsztaty historycznne”,

4.

Stowarzyszeniu Propagującemu Idee Kazimierzowskie „Historia inaczej – noc w szkole”,

5.

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.

