
 

 

Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych przez organizacje 

prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2015 

 

 

 Dnia 1 kwietnia 2015 r. Burmistrz Sulechowa ogłosił dwa otwarte konkursy ofert na 

wykonanie zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 

społecznym. 

W konkursie mogły brać udział podmioty określone w art. 11, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014, poz. 1118 z późn. 

zm.).  

Termin składania ofert wyznaczono do 23 kwietnia 2015 r. 

 

 Komisja konkursowa powołana zarządzeniem Burmistrza Sulechowa nr 0050.76.2015 

z 27 kwietnia 2015r., w składzie: Kamila Górna - przewodnicząca komisji i członkowie komisji: 

Anna Maria Lechki oraz Maria Zielińska, opiniowała oferty podczas posiedzenia w dniu 

28 kwietnia 2015 r.  

Ocena pod względem formalnym i merytorycznym odbywała się na podstawie karty oceny ofert, 

stanowiącej załącznik nr 3 do ww. zarządzenia. 

 Komisja wnioski przedłożyła Burmistrzowi Sulechowa, który zaakceptował 

przedstawione propozycje:  

 

1. Wspieranie organizacji warsztatów profilaktyczno-wychowawczych w formie obozów 

lub kolonii dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z Gminy Sulechów  

Na wykonanie zadania wpłynęły 2 oferty złożone przez Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku 

Harcerstwa Polskiego - siedzibą przy ul. Westerplatte 27 w Zielonej Górze, oraz przez 

Lubuski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Zielonej Górze ul. Jedności 

22 B  

Komisja poprzez ocenę poszczególnych kryteriów, a następnie w głosowaniu jawnym 

wybrała 2 oferty: Chorągwi Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego, oraz 

Lubuskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża. Organizacje te spełniły 

wymogi stawiane przez zamawiającego. Komisja proponuje zlecenie realizacji zadania 

zgodnie z ofertą na zasadzie wsparcia wykonania zadania z następującym podziałem 

środków: Związek Harcerstwa Polskiego 19 500, Lubuski Oddział Okręgowego Polskiego 

Czerwonego Krzyża 19 500 

 

2. Wspieranie realizacji warsztatów edukacyjno-profilaktycznych z konkursem z zakresu 

profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z Gminy Sulechów wpłynęła jedna oferta 

pod tym samym tytułem Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP- Hufiec Babimojsko- Sulechowski 

z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 52. Oferta oceniona została przez komisję i Burmistrza 

Sulechowa pozytywnie i organizacji przyznano dotację w wysokości 11 000 zł w formie 

wsparcia wykonania zadania.     
 

 

Burmistrz Sulechowa 

/-/ Ignacy Odważny 
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