
Milanówek, 8 czerwca 2018 r. 

 

Rozpatrzenie ofert konkursowych na realizację zadania publicznego w 2018 r. 

 

Zadanie VII - Z zakresu edukacji, oświaty i wychowania oraz wypoczynku dzieci  

i młodzieży, w tym: 

 wspieranie różnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, w tym  

z rodzin dysfunkcyjnych i dyspanseryjnych; 

 wspieranie różnych form wypoczynku letniego dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 

dążące do usamodzielnienia się i integracji. 

w okresie od 12 czerwca 2018 r. do 30 września 2018 r. 

I. Złożono sześć ofert. Wszystkie oferty spełniały wymogi formalne i wpłynęły w terminie 

określonym w ogłoszeniu, na obowiązującym wzorze oferty. W ofertach przedstawiono 

szczegółowy plan rzeczowy i finansowy zadania. 

 

II. Komisja uwzględniając wymogi określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w ogłoszeniu, zaopiniowała 

pozytywnie 5 złożone ofert, jedną zaopiniowała negatywnie. 

 

III. Po ocenie, czy zakres zadania określonego w ofercie wpisywał się w zakres zadania 

określonego w ogłoszeniu oraz możliwości realizacji zadania przez organizacje pozarządowe  

i przedstawionej kalkulacji kosztów, przy uwzględnieniu wysokości środków publicznych 

przeznaczonych na dane zadanie, Komisja Konkursowa zaproponowała wsparcie finansowe: 

 

1. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze - Kolonie edukacyjne „Survival”  

i „Kolonijny Skaut” z elementami profilaktyki uzależnień w Jastrzębiej Górze nad 

morzem 

wnioskowano o kwotę: 19 300,00 zł, propozycja Komisji: 8 000,00 zł 

2. Fundacja TOTO ANIMO – Zdrowe Wakacje 2018 

wnioskowano o kwotę: 5 200,00 zł, propozycja Komisji: 0,00 zł 

3. Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego – Hufiec Milanówek – 

Wspieranie różnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, w tym  

z rodzin dysfunkcyjnych i dyspanseryjnych  

wnioskowano o kwotę: 35 000,00 zł, propozycja Komisji: 18 000,00 zł  

4. Fundacja dla Edukacji im Wacława Wdowiaka „STOSPOTKAŃ” - Lato  

w mieście – Milanówek 2018 

wnioskowano o kwotę: 13 000,00 zł, propozycja Komisji: 5 000,00 zł 

5. Grodziski Klub Szermierczy - Obozy Szermiercze Darłówko 2018 i Lubenia 2018 

wnioskowano o kwotę: 6 000,00 zł, propozycja Komisji: 1 500,00 zł 

6. Klub Sportowy Milan Milanówek - Obozy sportowe 2018 

wnioskowano o kwotę: 24 000,00 zł, propozycja Komisji: 10 500,00 zł 

 

IV. Po zapoznaniu się z propozycją Komisji Konkursowej postanawiam nie przyznawać 

zaproponowanych przez Komisję Konkursową kwot dofinansowania. Decyzję swoją 

motywuję, tym że Klub Sportowy Milan Milanówek przedstawił ofertę z elementami 

przeciwdziałania uzależnieniom i jednocześnie posiada dużą grupę podopiecznych (82 

dzieci). Prowadzony program profilaktyczny daje możliwość kontunuowania go przez cały 

rok  



działania klubu. Wyrażam zgodę na zawarcie umów na realizację proponowanych w ofertach 

zadań na podstawie poniższego wsparcia finansowego: 

1) Polskie Towarzystwo Krajoznawcze - Kolonie edukacyjne „Survival”  

i „Kolonijny Skaut” z elementami profilaktyki uzależnień w Jastrzębiej Górze 

nad morzem - 6 000,00 zł 

 

2) Fundacja TOTO ANIMO – Zdrowe Wakacje 2018 - 0,00 zł 

 

3) Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego – Hufiec Milanówek – 

Wspieranie różnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, w tym  

z rodzin dysfunkcyjnych i dyspanseryjnych - 18 000,00 zł  
 

4) Fundacja dla Edukacji im Wacława Wdowiaka „STOSPOTKAŃ” - Lato  

w mieście – Milanówek 2018 - 5 000,00 zł 
 

5) Grodziski Klub Szermierczy - Obozy Szermiercze Darłówko 2018 i Lubenia 2018 

- 1 500,00 zł 
 

6) Klub Sportowy Milan Milanówek - Obozy sportowe 2018 - 12 500,00 zł 
 

V. W przypadku, gdy kwota przyznanej dotacji jest różna od wnioskowanej, należy 

potwierdzić możliwość realizacji zadania poprzez złożenie w Urzędzie Miasta Milanówka ul. 

Kościuszki 45, w Zespole ds. Komunikacji Społecznej, zaktualizowanego w stosunku do 

przyznanej dotacji harmonogramu oraz kosztorysu realizacji zadania publicznego. 

 

 

Burmistrz Miasta Milanówka 

  /-/ 

             Wiesława Kwiatkowska 
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