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Protokół
z Postępowania konkursowego w sprawie pfzyznania dotacji na realizację
zadania w 2013 roku z zakresu przeciwdziałania patotogiom społecznym
poprzez prowadzenie ognisk wychowawczych

1.

Postępowanie konkursowe odbyło się w dniu 28 grudnia 2012 roku.

2. Przedmiotem postępowania konkursowego było opiniowanie ofeń,

które
WPłynęły na otwarty konkurs ofert ogłoszony przez Burmistrza Polic w dniu 04

grudnia 2012 roku, dotyczący realizacji zadania w 2013 roku z zakresu
Przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez prowadzenie ognisk

wychowawczych,

3. W

dniu 4 grudnia 2012 roku został ogłoszony nabór osób wskazanych przez
organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w ań. 3 ust, 3 ustawy o
działalnościpozytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r, Nr 234,
poz, 1536 - j.t.), do komisji opiniującej ofeńy składane.

4.

Termin składania ofeń na konkurs oraz nabór do komisji upłynąłw dniu 27
grudnia 2012 roku,

5. Na ogłoszony nabór na członków komisji wskazanych przez

organizacje
|N
nie
wpłynęła
żadna
ofeńa.
związku z tym na podstawie art.
Pozarządowe,
15 ust. 2 da ustawy o działalnościpozytku publicznego iwolontariacie ( Dz. U.
z 2010 r. Nr 234, poz, 1536 - j.t.) Zarządzeniem nr 282t2012 z dnia 28
grudnia 2012 roku Burmistrz Polic powołał komisję konkursową bez udziału
osób wskazanych przez organizację pozarządowe lub podmioty wymienione
w art., 3. us. 3 w składzie:

Agnieszka

Komor

przewodniczący (Naczelnik Wydziału
Organizacyjno-Prawnego Urzędu Miejskiego w Policach)
2) Agata Klimkowska - Nowak
członek (Podinspektor w Wydziale
Organizacyjno - Prawnym w Urzędzie Miejskim w Policach).
1)

-

6.

Na otwarty konkurs ofeń wpłynęła jedna ofeńa;
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny
- wnioskowana wielkośćdotacji - 80.000zł

7.

komisja konkursowa dokonała oceny merytorycznĄ złożonejofeńy.

1.

8. Oceny merytoryczne oferty sporządzone przez poszczególnych
komisji, stanowią załącznik do protokołu.

9.

Uwagi:

członków

::::

Ęl

10. Wnioski:
W toku postępowania konkur§owego stwierdzon o, że ofeńa złożona przez
Tolvazystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny,
spełnia wszystkie wymagania formalne zawańe w ogłoszeniu o konkursie.
Dokonano także punktowej oceny merytorycznej. Ofercie przyznano łącznie
.łO.. punktów na20 możliwych. W zwiąŻXu zpoilyzszym komiŚja konkursowa
wnioskuje o przyznanie dotacjiww. organizacji w kwocie 80.000 złotych.
{1. Na tym protokclł zakończono i podpisano:

a. Agnieszka Komor
b. Agata Klimkowska-Nowak

]
]

Zńącznikdo protokołu

Agnieszka Komor
(imię i nazwisko członka komisji konkursowej)

OCENA MERYTORYCZNA OFERTY
KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ
Możliwośćrealizacji zadania w oparciu o
odpowiedniąbazę materialną i spzęt
potżebny do realizacji zadania

ILOSC PUNKTOW:

QJ

(0-2 punkty)

Proponowana jakośćwykonania zadania
kwalifikacje osób, przy udziale których
organizacja będzie realizować zadanie
(0-2 punkty)

i

Kalkulacja kosztów realizacji zadania

?,

(0-2 punkty)

q.

Wkład żeczowy, osobowy, w tym
świadczenia wolontariuszy i praca
społeczna członków

?,

(0-2 punkty)

Analiza iocena realizacji przez organizację
zleconych zadań w latach popzednich,
biorąc pod uwagę zetelność,terminowość
oraz sposób rozliczenia się z otzymanej
dotacji

q

LJ

(0-2 punkty)

Proponowana wielkośćdotacj

i

Razem llośćpunktów:

"I0 000tĄ0

P

Data i podpis człoŃa komisji konkursowej:

28.12.2012

Załącznikdo protokołu

Agata Kl imkowska-Nowak
(imię i nazwisko członka komisji konkursowej)

OCENA MERYTORYCZNA OFERTY
KRYTERIA OCENY

M

ERYTORYCZNEJ |LOSC PUNKTOW:

Możliwośćrealizacji zadania w oparciu o
odpowiedniąbazę materialną i spzęt
potżebny do realizacji zadania

L

(0-2 punkty)

Proponowana jakośćwykonania zadania
kwalifikacje osób, przy udziale których
organizacja będzie realizować zadan ie
(0-2 punkty)

Kal kulacja

i

kosztów realizaąi zadania

(0-2 punkty)

Wkład żeczowy, osobowy, w tym
świadczenia wolontariuszy i praca
społeczna członków
(0-2 punkty)

Analiza iocena realizacji pżez organizację
zleconych zadań w latach popzednich,
biorąc pod uwagę rzetelność,terminowość
oraz sposób rozliczenia się z otrzymanej
dotacji
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(0-2 punkty)

Proponowana wielkośćdotacji

Razem ilośćpunktów:

rcOof

80
Ą0

Data i podpis członka komisji konkursowej:

28,12,2012łUJr

