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Protokół Komisji Konkursowej  

z dnia 07.06.2019 r. 

z postępowania konkursowego wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie 

przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2019.  

 

Termin składania ofert upłynął dnia 05.06.2019 r. o godz. 15:00 zgodnie z ogłoszeniem 

konkursowym. 

 

I. Postępowanie konkursowe wyboru ofert przeprowadzono w dniu 07.06.2019 r.  

w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach, ul. Kilińskiego 9, 08-140 Mordy. 

 

II. Skład Komisji Konkursowej powołanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Mordy: 

1. Jadwiga Zdun 

2. Kamil Stański 

3. Dariusz Chalimoniuk 

4. Agnieszka Lis 

 

III. Na konkurs wpłynęła 1 oferta. 

 

IV. Ocena formalna ofert dokonana została z uwzględnieniem kryteriów opisanych  

w ogłoszeniu konkursowym: 

 

1. PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM 

(Zorganizowanie obozów, kolonii z realizacją programów profilaktycznych dla dzieci i 

młodzieży) 

Nazwa zadania: Wypoczynek letni dzieci i młodzieży z terenu 

Miasta i Gminy Mordy Numer oferty: 1 

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw 

Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras 

Wymagania formalne: TAK NIE 

1. 

Oferta została złożona w zamkniętej kopercie, na której 

umieszczono pełną nazwę wnioskodawcy i jego adres, 

numer zadania publicznego, rodzaj zadania publicznego 

oraz tytuł zadania publicznego. 

TAK  

2. Oferta złożona została na właściwym formularzu 

wskazanym w ogłoszeniu o konkursie. 

TAK  

3. Oferent złożył ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu 

o konkursie. 

TAK  

4. 
Oferent jest organizacją pozarządową lub tez inną 

jednostką, o której mowa w art. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. 

TAK  

5. Oferent prowadzi działalność statutową w dziedzinie 

objętej konkursem. 

TAK  

Oferta jest do oceny merytorycznej (wpisać TAK lub NIE) TAK  
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2. PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM 
(Zorganizowanie zajęć wakacyjnych o charakterze profilaktycznym dla dzieci i 

młodzieży) 

Do dnia zakończenia terminu składania ofert tj. do dnia 05.06.2019 r. do godz. 15.00  

w ramach w/w zadania publicznego nie wpłynęła żadna oferta od organizacji pozarządowej lub 

podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

 

V. Oceny merytorycznej dokonano z uwzględnieniem następujących kryteriów: 

1. PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM 

Nazwa zadania: Wypoczynek letni dzieci i młodzieży z terenu 

Miasta i Gminy Mordy 
Numer oferty: 1 

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw 

Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras 

Kryteria oceny merytorycznej. 

Maksymalna 

liczba 

punktów 

Ocena 

punktowa 

1. Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez 

oferenta. 

5 5 

2. 
Ocena podstawowej kalkulacji kosztów realizacji zadania 

publicznego, w tym środków finansowych własnych lub 

pochodzących z innych źródeł  

3 
2 

3. 
Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i 

kwalifikacje osób, przy udziale których będą realizowane 

zadnia publiczne. 

5 
5 

4. 
Ocena planowanego przez organizację wkładu 

niefinansowego (rzeczowego, osobowego) w tym 

świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków. 

2 
1 

Razem: 15 13 

VI. Na realizację powyższego zadania publicznego w ramach ogłoszonego konkursu 

ofert w 2019 roku, przeznaczono środki finansowe w wysokości 13 000,00 

(trzynaście tysięcy złotych 00/100) 

 

VII. Na podstawie dokonanej oceny oferty Komisja proponuje udzielenie dotacji na 

realizację zadania publicznego w ramach ogłoszonego konkursu ofert w 2019 roku 

w kwocie: 

Nr 

oferty 
Nazwa organizacji Nazwa własna zadania 

Przyznana 

dotacja (zł) 

1 Stowarzyszenie Wspierania 

Inicjatyw Oświatowo-

Wychowawczych im. 

Teresy Kras 

Wypoczynek Letni dzieci i młodzieży 

z terenu Miasta i Gminy Mordy. 

13 000,00 zł 

 

VIII. Informacja dotycząca dalszego postępowania: Przedstawiciele organizacji 

zobowiązani są do kontaktu z Sekretarzem Urzędu pok. nr 2, tel. 25 6415402 w. 43 

w terminie do 14.06.2019 r. wraz z dokumentami w celu podpisania umowy. 

Niezgłoszenie się w wyznaczonym terminie będzie jednoznaczne z rezygnacją z 

realizacji zadania. 
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Protokół po zaakceptowaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Mordy podlega ogłoszeniu  

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Mordy, na tablicy ogłoszeń Urzędu 

oraz na stronie internetowej www.mordy.pl. 

 

Mordy, dnia 07.06.2019 r. 

     Podpisy członków Komisji Konkursowej: 

     1. Podpis w oryginale - Jadwiga Zdun  

     2. Podpis w oryginale - Kamil Stański  

     3. Podpis w oryginale - Dariusz Chalimoniuk  

     4. Podpis w oryginale - Agnieszka Lis  

 

Zatwierdzam kwotę dofinansowania zgodnie z propozycją Komisji Konkursowej. 

 

Mordy, dnia 07.06.2019 r.   Burmistrz Miasta i Gminy Mordy 

      Podpis w oryginale - Jan Ługowski  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Protokół sporządziła: 

Urszula Kędziora 


