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Protokół
z postępowania konkursowego w sprawie przyznania dotacji na realizację
zadania w 2013 roku z zakresu działalnościpożytku publicznego iwolontariatu
- wszechstronna akfiizacja ludzi starszych
1.

Postępowanie konkursowe odbyło się w dniu 06 lutego 2013

roku.

ć

2.

Przedmiotem postępowania konkursowego było opiniowanie ofeń, które
wpłynęłyna otwańy konkurs ofeń ogłoszony przez Burmistrza Polic w dniu 11
stycznia 2013 roku, dotyczący realizacji zadania w 2013 roku z zakresu
działalnościpozytku publicznego iwszechstronna aktywizacja ludzi starszych

3.

W dniu 11 stycznia 2013 roku został ogłoszony nabór osób wskazanych przez
organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w ań. 3 ust. 3 ustawy o
działalnościpożytku 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 01
lutego 2013 roku o godzinie 8.00,
5.

Na ogłoszony nabór na członków komisji wskazanych przez organizacje

pozarządowe lub podmioty wymienione w ań. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Dz.U. z2010 r. Nr 234, poz, 1536
- j.t.) wpłynęłajedna ofeńa. W związku z tym na podstawie ań. 15 ust. 2 b i
2d wlw ustawy Zarządzenlem nr 3012013 z dnia 04 lutego 2013 roku
Burmistrz Polic powołałkomisję konkursową w składzie:

1) Maciej

Usewicz

przewodniczący (Z-ca Naczelnika Wydziału

Organizacyjno-Prawnego Urzędu Miejskiego w Policach)

2) Agata

Klimkowska Nowak członek (Podinspektor w

3) Maria

Górska

Organizacyjno

6.

-

Prawnym)

członek ( Reprezentant Fundacji

Wydziale
Ośrodek

Doskonalenia Kadr w Policach)
Na otwańy konkurs ofeń wpłynęłytrzy ofeńy:
1. Regionalne Stowarzyszenie Literacko - Artystyczne w Policach wnioskowana kwota dotacji - 1800 złotych,
2, Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i lnwalidów w
Policach- wnioskowana kwota dotacji - 2.500 złotych.
3. Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i lnwalidów w
Policach Koło nr 1 w Trzebieży - wnioskowana kwota dotacji - 1,200 złotych.

7.

Wysokośćplanowanych środków publicznych przeznaczonych na realizację
zadania została zwiększona z kwoty 3.500 złotych na kwotę 5.500 złotych.

8. Komisja konkursowa dokonała oceny merytorycznĄ złożonychofert.
9. Oceny merytoryczne oferty sporządzone przez poszczególnych członków
komisji, stanowią załączńk do protokołu,

10. Uwagi:

11. Wnioski:
W toku postępowania konkursowego stwierdzono, że oferty złożoneprzez
organizacje, spełniają wszystkie wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o
konkursie. Dokonano także punktowej oceny merytorycznej.
Ofercie Regionalnego Stowazyszenia Literacko - Ańystycznego w Policach
przyznano łącznie 30 punktów na 30 mozliwych. W związku z powyższym
komisja konkursowa wnioskuje o przyznanie dotacji ww. organizacji w kwocie
1.800 złotych.

Ofercie Oddziału Rejonowego PoIskiego Zwiąku Emerytów, Rencistów i
lnwalidów w Policach- przyznano łącznie 30 punktów na 30 mozliwych. W
związku z powyższym komisja konkursowa wnioskuje o przyznanie dotacji

ww. organizacji w kwocie 2.500 złotych,

Ofercie Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i
lnwalidów w Policach Koło nr 1 w Trzebieży- przyznano łącznie 27 punktów
na 30 mozliwych, \N antięku z powyższym komisja konkursowa wnioskuje o
pzyznanie dotacjiww. organizacjiw kwocie 1.200 złotych.

12. Na tym protokół zakończono i podpisano:

usewicz

a. Maciej
b. Agata Kl m kowska-N ow
c. Maria Górska
i
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QrotokoTu

Maciej Usewicz

a-

(imię i nazwisko członka komisji konkursowej)

OCENA MERYTORYCZNA OFERT
KRYTERIA ocEI\tY
MERYTORYCZNEJ

Możliwośórealizacji zadania w
oparciu o odpowiedniąbazę
materialną i spzęt potrzebny do

ILoSC

pulxrów:
Regionalne
Stowarzyszenie
LiterackoArtystyczne

LoSC

PUtlXrÓW:
PZERiI Police

ILoSC

PLD.IKTÓW:

PZERiI Koło nr
w Trzebieży

2

2

2

2

2

2

2

2

2

l0

10

9

1.800

2.500

1.200

1

realizacji zadania
(0-2 ounktv)

Proponowana jakośó wykonan ia
zadania i kwalifikacje osob, przy
udziale których organizacja będzie

realizować zadanie

(0-2 punkty)

Kalku lacja kosztow realizaĄi

zadania

(0-2 punkty)

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

Analiza i ocena realizaĄi pzez
organizację zleconych zadań w
latach poprzednich, biorąc pod
uwagę rzetelność,terminowośćoraz
sposób rozliczenia się z otzymanej
dotacji

(0-2 punkty)

Razem ilośćpunktów:
Proponowana wielkośćdotacji
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Agata Klimkowska-Nowak
(imię i nazwisko członka komisji konkursowej)

OCENA MERYTORYCZNA OFERT
KRYTERIA OCEIVY
MERYToRYczt\"EJ

Mozliwośćrealizacji zadania w
oparciu o odpowiedniąbazę
materialną i spzęt potrzebny do
realizacji zadania

LoSC

PLINKTOW:
Regionalne
Stowarzyszenie
LiterackoArtystyczne

LoSC

PUNKTOW:
PZERiI Police

{0-2 ounktv)

PUNKTÓW:
PZERiI Koło nr

w TrzebieĘ

1

2

2

2

ILoSC

)

Proponowana jakośćwykonan ia
zadania i kwalifikacje osób, przy
udziale których organizacja będzie
realizowaó zadanie
(0-2 punkty)

Kalku lacja kosztów realizacji

2

2

2

2

2

2

10

10

9

zadania

(0-2 punkty)

Wkład żeczQwy, osobowy, w tym
świadczeniawolontariuszy i praca
społeczna członków
(0-2 punkty)

ocena realizacji przez
organizację zleconych zadań w
latach popzednich, biorąc pod

Analiza

i

uwagę rzetelność, terminowoś ć oraz

sposób rozliczenia się z otzymanej
dotacji

(0-2 punkty)

Razem ilośćpunktów:

Proponowana wielkośćdotacj i

1.800

zł

2500

zł

1.200

zł

Data i podpis członka komisji konkursowej:

VaIqc?u;U d.
$fotok^plq

Maria Górska
(imię i nazwisko cźoŃa komisji konkursowej)

OCENA MERYTORYCZNA OFERT
KRYTERIA ocEI\rY

MERYToRYczltEJ

Mozliwośćrealizacji zadania w
oparciu o odpowiednią bazę
materialną ispzęt potzebny do
realizacji zadania

ILosc

PUNKTÓW:
Regionalne
Stowarzyszenie
LiterackoArtystyczne

2

ILosc

PUNKTÓW:
PZERiI Police

ILoSC

pI]NKTÓW:

PZERiI Koło nr

w Trzebieży

2

2

2

2

2

2

2

2

2

10

10

1

(0-2 ounktv)

Proponowana jakośćwykonania
zadania ilołralifikacje osób, pzy
udziale których organizacja będzie
realizować zadanie
(0-2 punkĘ)

Kalkulacja kosztów
zadania

real izacji

,,

(0-2 punkty)

rzeczowy, osobowy, w tym
świadczenia wolontariuszy i praca
społeczna członków
\^/kład

(0-2 punkty)

Analiza i ocena reallzacji pzez
organizację zleconych zadań w

latach popzednich, biorąc pod
uwagę zetelność,terminowośćoraz
sposób rozliczenia się z otzymanej
dotacji
(0-2 punkty)

Razem ilośćpunktów:
Proponowana wielkośćdotacii

1.800,00

zł

9

2.500,00 zł

1.200,00

zł

Data i podpis członka komisji konkursowej

V\ur'ą Clońc<--

