
Milanówek, 11 czerwca  2013 r. 
 
 

 

Rozpatrzenie ofert konkursowych 

na realizację zadania publicznego w 2013 r. 
 

 

Zadanie V - Z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych  
w okresie od 20 czerwca 2013 r. do 15 listopada 2013 r. 

 
I.  Złożono trzy oferty. Wszystkie oferty spełniały wymogi formalne, wpłynęły w terminie określonym  

w ogłoszeniu, na obowiązującym wzorze oferty. W ofertach przedstawiono szczegółowy plan rzeczowy  

i finansowy zadania. Zakres zadania określonego w ofercie wpisywał się w zakres zadania określonego  

w ogłoszeniu.  
 

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 oferty. 
 

III.  Po ocenie możliwości realizacji zadania przez organizacje pozarządowe i przedstawionej kalkulacji kosztów, 

uwzględniając wysokość środków publicznych przeznaczonych na dane zadanie, Komisja postanowiła 

przyznać wsparcie finansowe oferentom: 

1. Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki  

„Wspieranie usamodzielniania się i integracji osób niewidomych” – zorganizowanie trzydniowej 

wycieczki do Świecia i okolic dla 46 osób niewidomych i słabowidzących z opiekunami zamieszkałych na 

terenie Milanówka, połączoną z aktywną formą rehabilitacji oraz zwiedzaniem zabytków.  

             wnioskował o kwotę 4 000,00 zł, otrzymał kwotę 4 000,00 zł. 

2. Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej 

„Dzień otwarty” – spotkanie integracyjno-promocyjne. Jednodniowe spotkanie warsztatowo-edukacyjne 

dla 60 osób niepełnosprawnych i 10 opiekunów w Sielskiej Osadzie Firleje w miejscowości  Musuły.  

wnioskowało o kwotę 8 000,00 zł, otrzymało kwotę  3 000,00 zł. 

3. Fundacja TOTO ANIMO 

 „Sportowe wakacje TOTO ANIMO 2013” – zajęcia rekreacyjno-sportowe w lipcu 2013 r. dla 8-osobowej 

grupy młodzieży  z autyzmem, w tym 3 osób z Milanówka, odbywające się od poniedziałku do piątku  

w salach BGŻ Areny w Pruszkowie oraz wycieczki po okolicach.        

            wnioskowała o kwotę 10 500,00zł, otrzymała kwotę  4 000,00 zł. 

IV. Wyrażam zgodę na zawarcie umowy 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 w Milanówku (ul. Kościuszki 45), w Referacie Oświaty, 

zaktualizowanego w stosunku do przyznanej dotacji harmonogramu oraz kosztorysu realizacji zadania 

publicznego. 

 
    Burmistrz Miasta Milanówka 

               /-/ 
    Jerzy Wysocki 


