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Protokół
z postępowania konkursowego w sprawie przyznania dotacji na realizację
zadania w 2014 roku z zakresu działalnościpożytku publicznego i wolontariatu
- ochrona zdrowia

1.

Postępowanie konkursowe odbyło się w dniu24 grudnia 2013 roku,

2. Przedmiotem postępowania konkursowego było opiniowanie ofeń,

które
wpłynęły na otwarty konkurs ofeń ogłoszony przez Burmistrza Polic w dniu 29

listopada 2013 roku, dotyczący realizaĄi zadania w 2014 roku
działalnościpożytku publicznego i wolontariatu - ochrona zdrowia.

z

zakresu

3. W

dniu 29 listopada 2013 r. został ogłoszony nabór osób wskazanych przez
organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w ań, 3 ust. 3 ustawy o
działalnościpozytku publicznego i wolontariacie (Dz, U. Dz,U. z 2010 r. Nr
234, poz, 1536 - j.t.), do komisji opiniującej składane ofeńy,

4.

Termin składania ofeń na konkurs oraz nabor do komisji upłynąłw dniu 23
grudnia 2013 roku o godz. 8.00.

5. Na ogłoszony nabór na członków komisji wskazanych przez

organizacje
pozarządowe, nie wpłynęłażadna ofeńa. W związku z tym na podstawie ań.
15 ust.2da ustawyo działalnościpozytku publicznego iwolontariacie (Dz. U.
Dz,U, z 2010 r, Nr 234, poz. 1536 - j.t.) Zarządzeniem nr 26012013 z dnia 23
grudnia 2013 roku Burmistrz Polic powołałkomisję konkursową bez udziału
osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w
ań. 3 ust. 3. w składzie:

Usewicz przewodniczący (Zastępca Naczelnika Wydziału
Organizacyjno-Prawnego Urzędu Miejskiego w Policach)
2) Agnieszka Komor - członek (Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Prawnego
Urzędu Miejskiego w Policach)
1) Maciej

6.

Na otwarty konkurs ofeń wpłynęły4 oferty:
a) w zakresie opieki i pomocy osobom chorym na fenyloketonurię:
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorskie Koło Pomocy
Chorym Na Fenyloketonurię - wnioskowana kwota dotacji - 4.500 zł
b) w zakresie opieki dla ludzi chorych na cukrzycę oraz profilaktyka
cukrzycy:
- Polskie Stowarzyszenie Diabetykow Koło nr 15 w Policach
wnioskowana kwota dotacji - 4.500 zł
c) w zakresie prowadzenia hospicjum domowego dla dorosłych osób
nieuleczalnie chorych:
- Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów - wnioskowana kwota
dotacji - 27,650 zł
d) w zakresie prowadzenia hospicjum dla dzieci
- Fundacja Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci - wnioskowana
kwota dotacji - 7.000 zł
e) w zakresie honorowego krwiodawstwa - nie wpłynęła żadna ofeńa.
Komisja konkursowa dokonała oceny merytorycznej żożonych ofert.

-

,
7.

@

-

8. Oceny merytoryczne ofeń sporządzone przez poszczegóInych
komisji, stanowią załącznik do protokołu.

9.

§

.L"

członków

Uwagi:

9. Wnioski:

W toku postępowania konkursowego stwierdzono, że ofeńy żożone przez
obie organizacje, spełniają wszystkie wymagania formalne zawarte w

ogłoszeniu o konkursie. Dokonano takze punktowej oceny merytorycznej.
Ofercie Towarzystwa Przyjacloł Dzieci Zachodnioponorskie Koło Pomocy
Chorym Na FÓnyloketonurię przyznano łącznie' Ąe,, punktow na 20
mozliwych. W związku z powyższym komisja konkursowa wnioskuje o
przyznanie dotacji ww. organ izacji w kwocie 4.500 złotych,
Ofercie Polskiego Slowarzyszenia Diabetyków Koło nr 15 w Policach
przyznano łącznie .rl{.. Runktów na 20 mozliwych. W zutiązku z pov,tyższym
komisja konkursowa wnioskuje o przyznanie dotacji ww. organizacji w kwocie
4.500 złotych.
O_felcie Stowa rzys zenia H osp icj u m Kró lowej Apostołów przyznano łącznie
.Ł.?. punrtów nj 20 mozliwych, W związku z powyższym komiija konkursowa
wnioskuje o przyznanie dotacji ww. organizacji w kwocie 27 .650 złotych.
Of_e_g:ie Fundacji Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci przyznano łącznie
.,/lf . punktów na 20 mozliwych. W auiązku zpovlyższym komisja konkursowa
wnioskuje o przyznanie dotacji ww. organizacji w kwocie 7.000 złotych.
10. Na tym protokół

zakończono i poQ

a, Maciej Usewicz
b.

Agnieszka Komor
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24.12.2013

Załączńkdo protokofu
Agnieszka Komor
(imię i nazwisko członka komisji konkursowej)
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