Protokół

Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty w konkursie na zlecenie i dofinansowanie zadań z
zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, kultury, kultury fizycznej i sportu, opieki
wychowawczej oraz opieki nad zwierzętami w okresie od 1 lutego 2015 do 31 grudnia 2015 r.
Na podstawie Zarządzenia Nr 2/2015 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 15.01.2015 r.
Komisja w składzie:
1.Tomasz Sarnacki
2. Artur Szlapa
3. Jolanta Buczkowska
4. Andrzej Banasiak
5. Maciej Chudkiewicz
6. Piotr Stępień

– Przewodniczący Komisji
– Zastępca Przewodniczącego
– Sekretarz Komisji
– Członek Komisji
– Członek Komisji
-- Członek Komisji

na posiedzeniu w dniu 29 stycznia 2015 roku rozpatrzyła złożone oferty. Po wnikliwej
analizie zgłoszonych projektów, przedyskutowaniu argumentów „za i przeciw” Komisja
postanowiła
zarekomendować Panu Burmistrzowi zlecenie i dofinansowanie realizacji
poszczególnych zadań, określonych w procedurze konkursowej, następującym podmiotom:
Zadanie 1.
Organizacja imprez i programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania
uzależnieniom, kierowanych do dzieci i młodzieży.

Zostały zgłoszone 3 oferty. Wszystkie oceniono pozytywnie. Komisja wnioskuje zlecić
realizację ww zadania niżej wymienionym organizacjom i dofinansować je następującymi
kwotami:

- Stowarzyszenie „Możesz” –

8.500 zł

- MUKS „PIVOT”

4.500 zł

-UKS „HYOSAI” -

-

7.000 zł
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Zadanie 2.
Całoroczna organizacja szkolenia i udział we współzawodnictwie sportowym dzieci ,
młodzieży, seniorów i seniorek – w różnych dyscyplinach sportu.
Zostało zgłoszonych 8 ofert, w tym dwie oferty na różne dyscypliny zgłosiło Piastowskie
Towarzystwo Tenisa I Bocce. Komisja pozytywnie zaopiniowała wszystkie oferty i wnioskuje
zlecić realizację ww zadania następującym podmiotom i dofinansować kwotami:
- Stowarzyszenie „Możesz” –

7. 000 zł

- Miejski Klub Sportowy „Piast” –

70. 000 zł

- PKS „Piastovia” –

30. 000 zł.

- MUKS „PIVOT”-

37.000 zł

-Piastowskie Towarzystwo Tenisa i Bocce – tenis ziemny

10. 500 zł

-Piastowskie Towarzystwo Tenisa i Bocce – bocce

3. 500 zł

Klub Karate Pruszków -

9. 000 zł

-UKS „HYOSAI” -

13 .000 zł

Zadanie 3.
Całoroczna organizacja opieki nad dziećmi i młodzieżą z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych
poprzez prowadzenie zajęć w ognisku.

Zostały zgłoszone 2 oferty Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i Fundacja „Dzieci Mazowsza”.
Biorąc pod uwagę dotychczasową współpracę oraz jakość i poziom realizacji ww zadania
przez TPD Komisja wnioskuje zlecić je temu podmiotowi i dofinansować kwotą

54. 000 zł.
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Zadanie 4.
Organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej „Dni Piastowa na sportowo” – maj 2015r.
Została złożona 1 oferta przez PKS „PIASTOVIA” z dofinansowaniem 3.150 zł. Komisja, po
przeanalizowaniu oferty , proponuje jej przyjęcie i dofinansowanie wnioskowaną kwotą
3.150 zł.
W związku z tym, że złożona oferta obejmuje tylko rozgrywki sportowe , nie uwzględnia
rekreacji , adresowanej do szerszego grona odbiorców Komisja proponuje ogłoszenie
dodatkowego konkursu na realizację zadania „Dni Piastowa na sportowo” i przeznaczenie na
jego realizację kwoty 14.850 zł.

Zadanie 5.
Organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej „Piastowska Olimpiada Niepełnosprawnych” –
wrzesień 2015r.
Nie wpłynęła żadna oferta. Komisja wnioskuje o ponowne ogłoszenie konkursu na to zadanie
i przeznaczenie kwoty 2.000 zł na jego dofinansowanie.

Zadanie 6.
Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w ramach akcji „Wakacje w mieście” w
terminie 1.07. – 30.08.2015r. dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Zostały zgłoszone 3 oferty :
- Piastowskie Towarzystwo Tenisa i Bocce
- Uczniowski Klub Sportowy „Hyosai”
-Stowarzyszenie„Możesz”
Komisja po przeanalizowaniu złożonych ofert, biorąc pod uwagę czas realizacji zadania ,
liczbę adresatów zadania oraz szczupłość środków przeznaczonych na jego realizację,
wnioskuje zlecić je dwóm oferentom i dofinansować w następujących wysokościach:
- Stowarzyszenie „Możesz” –
- UKS „HYOSAI” –

7. 000 zł
3. 000 zł
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Zadanie 7.
Organizacja zajęć kulturalnych dla dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie kultury i
tradycji narodowej.
Zostało zgłoszonych 6 ofert:
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Oddział Rejonowy Piastów
- Chorągiew Stołeczna ZHP Hufiec Piastów – 2 oferty
- Stowarzyszenie „Możesz”
- Stowarzyszenie ”Sprawni Razem”
- Fundacja „Akademia Iwony Kalaman”
Komisja odrzuciła ofertę Stowarzyszenia „Sprawni Razem” ze względu na krótki termin
realizacji i małą grupę adresatów . Odrzucono także ofertę PZERiI ze względu na to, że ma
charakter akcyjny i nie wypełnia tematyki zadania.
Po przeanalizowaniu pozostałych ofert , kierując się celowością i możliwościami realizacji
zadania Komisja wnioskuje zlecić je i dofinansować w sposób następujący:

- CS ZHP Hufiec Piastów – całoroczna działalność

7. 000 zł

- CS ZHP Hufiec Piastów – rajd

4. 000 zł

- Stowarzyszenie „Możesz” –

6. 000 zł

- Fundacja „Akademia Iwony Kalaman” -

-

3.000 zł

Zadanie 6.
Ograniczenie populacji kotów wolno żyjących, walki z bezdomnością zwierząt i
dokarmianie zwierząt na terenie Miasta Piastowa / działalność całoroczna/.
Została zgłoszona 1 oferta.
Komisja wnioskuje przyznać realizację w/w zadania Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami i
dofinansować kwotą - 12 000 zł.
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Na tym protokół zakończono i podpisano. Niniejszy protokół sporządzono w jednym
egzemplarzu.
Za zgodność protokół podpisali :

1/. Tomasz sarnacki……………………………………………………………………

2/. Artur Szlapa ………………………………………………………………………….

3/. Jolanta Buczkowska………………………………………………………………

4/. Andrzej Banasiak………………………………………………………………….

5/. Maciej Chudkiewicz………………………………………………………………

6/. Piotr Stępień…………………………………………………………………………
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