Wyniki drugiego otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2019 zadań publicznych przez organizacje pozarządowe

27 lutego 2019 r. Burmistrz Sulechowa ogłosił drugi otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2019 zadań publicznych przez organizacje
pozarządowe. Do realizacji zaplanowane zostały zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego.
W konkursie mogły brać udział organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.). Termin składania ofert wyznaczono do
21 marca 2019 r. do godziny 1515. W wyznaczonym czasie wpłynęły 2 wnioski. Komisja, powołana zarządzeniem Burmistrza Sulechowa
nr 0050.57.2019 z dnia 19 marca 2019 r. w składzie: Marzena Arendt-Wilczyńska – przewodnicząca komisji i członkowie komisji: Kamila Noga
oraz Joanna Lange, przy ocenie ofert wzięła pod uwagę następujące kryteria:
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,
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 niniejszym ogłoszeniem oraz
przedstawionymi we wniosku harmonogramem i kosztorysem.
Obydwie oferty zaopiniowane zostały pozytywnie pod względem formalnym oraz merytorycznym, a Burmistrz Sulechowa przyznał dotacje na
zadania w sposób następujący:

Lp.

Nazwa oferenta

Wysokość przyznanych
środków publicznych

Nazwa zadania publicznego

1.
Lubuskie Stowarzyszenie
Przewodników Turystycznych
„Przewodnik Lubuski”

„Jubileuszowe spacery krajoznawcze po 700-letnim Sulechowie
i okolicach z przewodnikiem turystycznym dla młodzieży oraz
aktywnych seniorów”

4100

Ratownictwo Wodne RESCUE

„Bezpieczna Odra – przyjazna rzeka”

2000

2.

Burmistrz Sulechowa
/-/ Wojciech Sołtys
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