
Milanówek, 18 kwietnia 2019 r. 

 

Rozpatrzenie ofert konkursowych na realizację zadania publicznego w 2019 r. 

 

Zadanie V - Działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz 

osób niepełnosprawnych, obejmujące: 

 działania z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia, 

 działania edukacyjne z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej, 

 wsparcie organizacji prowadzących ośrodki wsparcia, 

 działania wspierające usamodzielnienie się i integrację osób niepełnosprawnych, 

 działania dążące do zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych. 

w okresie od dnia 1 maja 2019 r. do 15 grudnia 2019 r. 

I. Złożono trzy oferty. 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 wszystkie złożone oferty. 

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. Stowarzyszenie 04-O - Działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz 

działalności na rzecz osób niepełnosprawnych  

wnioskowano o kwotę: 3000,00 zł, propozycja Komisji: 3000,00 zł 

2. Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej: Dom 

Rehabilitacyjno-Opiekuńczy Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych 

Archidiecezji Warszawskiej – Świat przyjazny dla wszystkich 

wnioskowano o kwotę: 5000,00 zł, propozycja Komisji: 5000,00 zł  

3. Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Quo Vadis – Zdrowe życie bez nałogów. 

2019 

wnioskowano o kwotę: 9680,00 zł, propozycja Komisji: 8 000,00 zł 

IV. Po zapoznaniu się z propozycją Komisji Konkursowej postanawiam przyznać w/w 

wsparcie finansowe oferentom oraz wyrażam zgodę na zawarcie umów na realizację 

proponowanych w ofertach zadań. 

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 

/-/ 

Piotr Remiszewski 
 

Przygotowała: Katarzyna Stelmach 
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