
Załącznik Nr 5 

Do Regulaminu pracy Komisji Konkursowej 
 

PROTOKÓŁ KOŃCOWY PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ 

 

Powołanej Zarządzeniem Burmistrza Miasta Milanówka Nr 66/VII/2016 z dnia 12 kwietnia 

2016 roku Komisji Konkursowej w celu oceny ofert na realizację zadania publicznego  

w ramach Otwartego Konkursu Ofert – Zadanie VI – Działania z zakresu ochrony i promocji 

zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. 

 

1) Komisja w składzie: 

 

1) Michał Piwek – przewodniczący komisji, 

2) Katarzyna Stelmach – wiceprzewodnicząca, 

3) Katarzyna Wąsińska – Jano – członek, 

4) Elżbieta Ciesielska – członek. 

 

Obradowała w Milanówku w dniach: 18.04.2016 r. oraz 20.04.2016 r.  

 

2) Na Otwarty Konkurs Ofert wpłynęła 6 ofert. Z czego 0 ofert odrzucono  

z przyczyn formalnych. Do oceny merytorycznej przeszło 6 ofert. 

 

Oferta nr 1: 

Nazwa zadania: Edukacja prozdrowotna, kulturalna i integracja Seniorów 

Oferent: Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku 

Wnioskowana kwota dotacji: 10 425,00 zł 

 

/Celem zadania jest ułatwienie tworzenia kultury aktywności osób starszych  

w Milanówku w oparciu o zasadę społeczeństwa otwartego na wszystkie grupy 

wiekowe, a także podnoszenie ogólnej świadomości na temat wartości aktywności 

osób starszych poprzez zorganizowanie warsztatów o tematyce zdrowotnej, zajęć 

ruchowych oraz wyjazdu na turnus rehabilitacyjny./ 

 

Oferta nr 2: 

Nazwa zadania: Działania wspierające usamodzielnienie się i integrację osób 

niepełnosprawnych 

Oferent: Polski Związek Niewidomych 

Wnioskowana kwota dotacji: 3 000,00 zł 

 

/W ramach realizacji zadania zostanie zorganizowany autokarowy wyjazd do „Teatru 

Kapitol na spektakl pt. „Żona potrzebna od zaraz” dla osób niewidomych  

i słabowidzących z opiekunami – mieszkańców Milanówka./ 

 

Oferta nr 3: 

Nazwa zadania: Dom Rehabilitacyjno - Opiekuńczy KSNAW 

Oferent: Zwiększenie i podtrzymanie sprawności poprzez rehabilitację i gimnastykę  

z użyciem przyrządów gimnastycznych 
Wnioskowana kwota dotacji: 4 240,00 zł 

 



/Zadanie ma na celu zwiększenie lub podtrzymanie sprawności ruchowej. Cel będzie 

realizowany poprzez zorganizowanie pogadanek z osobami niepełnosprawnymi  

na temat aktywności ruchowej i odpowiedniego stroju do zajęć, zajęć gimnastycznych 

oraz zorganizowanie dnia sportowca dla uczestników./ 

 

Oferta nr 4: 
Nazwa zadania: Działania z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia, wspierające 

usamodzielnienie się i integrację osób niepełnosprawnych dążące do zapobiegania 

wykluczeniu społecznemu 
Oferent: Towarzystwo Przyjaciół Integracyjnych Społecznych Szkół Podstawowych 

Wnioskowana kwota dotacji: 16 016,00 zł 

 

/Podjęcie działań mających na celu pomoc osobom niepełnosprawnym ruchowo  

i intelektualnie, niedostosowanym społecznie, ze specyficznymi trudnościami  

w uczeniu się z zaburzeniami komunikacji językowej./ 

 

Oferta nr 5: 

Nazwa zadania: Nie bójmy się ratować życia - działania edukacyjne na rzecz 

upowszechniania wiedzy o pierwszej pomocy przedlekarskiej wśród dzieci  

i młodzieży w Milanówku 

Oferent: Milanowskie Towarzystwo Edukacyjne 

Wnioskowana kwota dotacji: 14 424,26 zł 

 

/Celem zadania jest popularyzacja pomocy przedlekarskiej wśród dzieci i młodzieży 

poprzez zorganizowanie warsztatów z zakresu pierwszej pomocy dla uczniów klas 

piątych i szóstych szkół podstawowych i 1 klasy Gimnazjum Społecznego MTE, 

utworzenie szkolnego koła PCK oraz mistrzostw z pierwszej pomocy przedlekarskiej./ 

 

Oferta nr 6: 

Nazwa zadania: Szkolenia mieszkańców Milanówka z zakresu pierwszej pomocy 

Oferent: Ochotnicza Straż Pożarna 

Wnioskowana kwota dotacji: 15 985,00 zł 

 

/Zadanie będzie obejmowało przeprowadzenie czterech szkoleń z zakresu pierwszej 

pomocy oraz zorganizowanie jednego dnia otwartego pierwszej pomocy dla około 100 

mieszkańców z Milanówka./ 

 

3) Komisja zaopiniowała pozytywnie 6 ofert, negatywnie 0 ofert. 

 

OCENA PUNKTOWA – ilość punktów  

Lp. Członek Komisji 
Oferta 

Nr 1 

Oferta 

Nr 2 

Oferta 

Nr 3 

Oferta 

Nr 4 

Oferta 

Nr 5 

Oferta 

Nr 6 

1. Michał Piwek 25 27 26 26 25 26 

2. Katarzyna Stelmach 26 26 25 24 26 27 

3. 
Katarzyna Wąsińska 

– Jano 
25 26 26 25 25 27 

4. Elżbieta Ciesielska 24 28 26 28 26 28 

Suma (max. 140): 100 107 103 103 102 108 

 



4) Proponowane środki na wsparcie zadania publicznego: 

 

 

 

Oferta Nr 1 - kwota: 4 240,00 zł. Uzasadnienie: Oferta zbieżna z celami zadania. 

Zawiera szczegółowy opis rzeczowy. W przedstawionej kalkulacji kosztów nie ma 

przewidzianych świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków stowarzyszenia. 

Komisja nie widzi zasadności w przyznaniu kwoty na dodatkowe warsztaty podczas 

turnusu rehabilitacyjnego, ze względu na ograniczoną ilość uczestników będzie to nie 

efektywne. Komisja proponuje częściowe dofinansowanie projektu. 

 

 

 

Oferta Nr 2 - kwota: 3 000,00 zł. Uzasadnienie: Oferta zbieżna z celami zadania  

o szczegółowym opisie rzeczowym i rzetelnie przedstawioną kalkulacją kosztów. Jest to 

oferta skierowana do grupy odbiorców, dla których rzadko organizowane są imprezy 

kulturalne pozwalające na integrację środowiska. W opinii członków komisji oferta 

zasługuje na pełne wsparcie finansowe. 

 

 

 

Oferta Nr 3 - kwota: 3 460,00 zł. Uzasadnienie: Oferta zbieżna z celami zadania. 

Posiada szczegółowy opis rzeczowy. Zadanie będzie realizowane przy udziale osób  

o wysokich kwalifikacjach. W ofercie przewidziane są rozbudowane działania mające  

na celu integrację i rozwój ruchowy adresatów zadania. W przedstawionej kalkulacji 

kosztów nie ma przewidzianych świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków 

stowarzyszenia. Dodatkowo w opinii członków komisji w jednym z punków 

przedstawionej kalkulacji ceny nie odpowiadają obecnym cenom rynkowym. Na tej 

podstawie komisja proponuje ograniczenie dotacji w tym zakresie i rekomenduje 

wykonanie zadania w całości. 

 

 

 

Oferta Nr 4 - kwota: 7 240,00 zł. Uzasadnienie: Oferta zbieżna z celami zadania  

i szczegółowo przedstawioną kalkulacją kosztów. Zakres rzeczowy zadania w dużej 

części wpisuje się w zagadnienia realizowane w ramach nadzoru pedagogicznego i zadań 

własnych placówek oświatowych. Komisja nie widzi zasadności w dofinansowaniu oferty 

w tym zakresie, natomiast uważa, że warto przeznaczyć dofinansowanie  

na przeprowadzanie diagnoz, konsultacji i socjoterapii. Komisja proponuje częściowe 

dofinansowanie projektu. 

 

 

 

Oferta Nr 5 - kwota: 6 305,00 zł. Uzasadnienie: Oferta zbieżna z celami zadania. 

Posiada szczegółowy opis rzeczowy zadania, przewidujący rozbudowany zakres działań  

w zakresie jego realizacji. W ramach zadania przewidziano zakup specjalistycznego 

sprzętu na szkolenia z zakresu pierwszej pomocy. Planowane w ofercie działania 

nakładają się na działania realizowane przez gminę we współpracy z OSP. Komisja 

proponuje ograniczone dofinansowanie ze względu na budżet. 

 



Oferta Nr 6 - kwota: 10 755,00 zł. Uzasadnienie: Oferta zbieżna z celami zadania. 

Projekt z powodzeniem był realizowany w roku ubiegłym, z udziałem profesjonalnej 

kadry instruktorskiej. Przewidziany w kalkulacji kosztów jest zakup sprzętu 

projekcyjnego i prezentacyjnego, który w opinii członków komisji nie jest niezbędny przy 

realizacji zadania. Ze względu na ograniczony budżet Komisja proponuje częściowe 

dofinasowanie i rekomenduje wykonanie zadania w całości. 

 

 

Komisja Konkursowa 

Michał Piwek 

…………………………………….. 

Katarzyna Stelmach 

…………………………………….. 

Katarzyna Wąsińska – Jano 

…………………………………….. 

Elżbieta Ciesielska 

…………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milanówek, dnia 20.04.2016 r. 


