Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2019 zadań publicznych przez organizacje pozarządowe
18 stycznia 2019 r. Burmistrz Sulechowa ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2019 zadań publicznych przez organizacje
pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 poz. 450 ze
zm.) w następujących dziedzinach:
1) turystyka i krajoznawstwo,
2) porządek i bezpieczeństwo publiczne,
3) oświata i wychowanie,
4) ochrona i promocja zdrowia,
5) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
W konkursie mogły brać udział organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ww.
ustawy. Termin składania ofert wyznaczono do 11 lutego 2019 r. do godziny 17 00. Komisja powołana zarządzeniem Burmistrza Sulechowa
0050.29.2019 z dnia 15 lutego 2019 r. w składzie: Marzena Arendt-Wilczyńska – przewodnicząca komisji i członkowie komisji: Kamila Noga
oraz Joanna Lange, w dniach od 19 do 22 lutego 2019 r. obradowała w celu opiniowania wniosków złożonych w konkursie.
Przy rozpatrywaniu ofert brano pod uwagę:
1) możliwość realizacji zadania przez oferenta,
2) kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
3) proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób zaangażowanych w jego realizację,
4) planowany przez oferenta udział środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł na realizację zadania, wynoszący co
najmniej 10% w stosunku do wnioskowanej dotacji,
5) planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną,
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6) sposób realizacji zadań publicznych zlecanych oferentowi w latach poprzednich, ze szczególnym uwzględnieniem rzetelności
i terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
7) dodatkowo punktowana była liczba uczestników i adresatów zadania, a także spójność celu zadania z ogłoszeniem oraz przedstawionymi
we wniosku harmonogramem i kosztorysem.
W wyznaczonym terminie 18 uprawnionych podmiotów złożyło 31 ofert. Wszystkie wnioski złożone zostały na prawidłowych drukach,
dwie oferty nie spełniły wymogów ogłoszenia i nie podlegały ocenie merytorycznej: Sulechowski Uniwersytet Trzeciego Wieku w ofercie
wykonania zadania pt. „Kulturalni seniorzy” z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego nie wykazał wymaganego finansowego wkładu
własnego, Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża św. w Sulechowie na zadanie pt. „Letnie wieczory organowe…” złożyła ofertę,
w której kalkulacja kosztów nie zawiera pełnego zestawienia i nie jest możliwa do odczytania, a tym samym nie mogła zostać poddana ocenie
merytorycznej.
Uprawnione podmioty wnioskowały łącznie o 168 050 zł, a na wykonanie wszystkich zadań konkursowych zaplanowano 115 020 zł. Zaistniała
wobec tego konieczność odrzucenia kilku wniosków ze względu na brak wystarczających środków finansowych, a także potrzeba obniżenia
wnioskowanej dotacji w kilku innych przypadkach. Komisja opiniująca wnioski swoją ocenę przedłożyła Burmistrzowi Sulechowa, który,
uwzględniając liczbę zgłoszeń i łączną kwotę wnioskowanych dotacji w stosunku do zaplanowanych w budżecie środków, dokonał ostatecznego
wyboru zadań i zdecydował o wysokości przyznanych dotacji w sposób następujący:

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych
środków publicznych

Lubuskie Stowarzyszenie Przewodników
Turystycznych „Przewodnik Lubuski”

„Bezpłatne krajoznawcze wycieczki edukacyjne po Sulechowie
i okolicach z przewodnikiem turystycznym dla młodzieży oraz
seniorów”

0

2.

Fundacja „Podkówka”

3.

Stowarzyszenie Regionu Cigacic

„Wakacje moich marzeń”
„Poznajemy historię, sztukę i świat zwierząt – wycieczka
edukacyjna do Wrocławia”
2

Lp.
1.

0
3750

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

4.

Stowarzyszenie Odra dla turystów

5.

Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku
Harcerstwa Polskiego
Komenda Hufca BabimojskoSulechowskiego ZHP
Ratownictwo Wodne RESCUE

„Pamiętać drogi, wytyczać ścieżki – harcerze w podróży!”

Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku
Harcerstwa Polskiego
Komenda Hufca BabimojskoSulechowskiego ZHP
Fundacja „Podkówka”

„Turniej Zebra”

6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku
Harcerstwa Polskiego
Komenda Hufca BabimojskoSulechowskiego ZHP
Polski Czerwony Krzyż
Lubuski Oddział Okręgowy PCK
Ratownictwo Wodne RESCUE

„Bezpieczna Odra”

Wysokość przyznanych
środków publicznych
0

3750
„Bezpieczny Sulechów”

4000

5090
„Bezinteresowna pomoc, niby nic wielkiego, a potrafi zdziałać
cuda”
„Wspólnie Możemy Więcej”

0

12000
„Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie udzielania pierwszej
pomocy”
„Ratownictwo – to dziecinnie proste”

3000

Towarzystwo Pamięci Powstania
Wielkopolskiego 1918-1919
Fundacja „Podkówka”

„Obchody 100-lecia Powstania Wielkopolskiego”

3000

Stowarzyszenie „Górzykowo –
Obrzańskie Winne Wzgórza”

„Zdrowo jem – nie boję się otyłości i depresji”

„Hipoterapia ciekawy sposób na rehabilitację”

3

4000

6000
2000

Lp.

Nazwa oferenta

15.

Stowarzyszenie na Rzecz Kultury, Sztuki
i Edukacji „Stella Polaris”
Sulechowskie Stowarzyszenie
„Amazonek”
Sulechowski Uniwersytet Trzeciego
Wieku
Stowarzyszenie „Aktywny Kalsk”

„Sulechowski Krąg Kobiet”

Sulechowskie Towarzystwo Kultury
im. Fryderyka Chopina w Sulechowie
Stowarzyszenie Entuzjastów Wsi Kije
i Głogusz
Stowarzyszenie Regionu Cigacic

„Organizacja koncertów”

Stowarzyszenie „Górzykowo –
Obrzańskie Winne Wzgórza”
Parafia Rzymskokatolicka pw.
Podwyższenia Krzyża św. w Sulechowie

„Kiściobranie – otwarta winna wioska”

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.

Koło Gospodyń Wiejskich w Brodach

25.

Koło Gospodyń Wiejskich w Brodach

26.

Koło Kobiet Wsi Kije

27.

Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku
Harcerstwa Polskiego
Komenda Hufca BabimojskoSulechowskiego ZHP

Nazwa zadania publicznego

„Wspieranie profilaktyki nowotworowej i rehabilitacji osób po
mastektomii”
„Zdrowy to aktywny i szczęśliwy senior”
„Góra zdrowia”

Wysokość przyznanych
środków publicznych
0
12300
8000
2130

„Dzień truskawki – wspieranie wszelkich form edukacji
związanych z podtrzymywaniem tradycji narodowych”
„Odrzańskie tradycje – Cigacice 2019 r.”

„Letnie wieczory organowe. Organizacja cyklu koncertów
organowych dla mieszkańców gminy Sulechów z okazji 700lecia Sulechowa”
„Amator”
„Warsztaty wielopokoleniowe mające na celu podtrzymanie
tradycji narodowych oraz integrowanie społeczności lokalnej”
„Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka”

0
0
1000
7000
0

4200
5400
5600

„Zlot Hufca”
0

4

Lp.

Nazwa oferenta

28.

Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku
Harcerstwa Polskiego
Komenda Hufca BabimojskoSulechowskiego ZHP
Stowarzyszenie na Rzecz Kultury, Sztuki
i Edukacji „Stella Polaris”
Stowarzyszenie na Rzecz Kultury, Sztuki
i Edukacji „Stella Polaris”
Sulechowski Uniwersytet Trzeciego
Wieku

29.
30.
31.

Wysokość przyznanych
środków publicznych

Nazwa zadania publicznego
„Młody lider”

8000
„Szkoła Słowa Scena Słowa – warsztaty teatralne i artystyczne
dla młodzieży”
„Młode głosy dla miasta”
„Kulturalni seniorzy”

/-/ Wojciech Sołtys

5

7500
0
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