Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2019 zadań publicznych przez organizacje pozarządowe
Dnia 28 lutego 2019 r. Burmistrz Sulechowa ogłosił otwarte konkursy 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.) z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
W konkursie mogły brać udział organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ww.
ustawy. Termin składania ofert wyznaczono do 25 marca 2019 r. do godziny 15.00. Do konkursu przystąpiły 3 podmioty, które w wyznaczonym
terminie złożyły 3 oferty. Wszystkie wnioski złożone zostały na prawidłowych drukach i podlegały ocenie merytorycznej.
Komisja powołana zarządzeniem Burmistrza Sulechowa nr 0050.73.2019 z 28 marca 2019 r., w składzie: Elżbieta Colle – przewodnicząca
komisji i członkowie komisji: Katarzyna Joachimiak, Anna Lechki oraz Marzena Arendt-Wilczyńska, obradowała w celu opiniowania ofert w dniu
1 kwietnia 2019 r.
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 ogłoszeniem oraz przedstawionymi we
wniosku harmonogramem i kosztorysem.
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Ogółem ocenione pozytywnie oferty opiewają na kwotę 64 700 zł, w budżecie na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
zaplanowano 65 000 zł.
Komisja oceniająca wnioski swoją opinię przedłożyła Burmistrzowi Sulechowa, który - biorąc pod uwagę 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:

Lp.

1.

2.

3.

Nazwa oferenta

Wysokość przyznanych
środków publicznych

Nazwa zadania publicznego

Lubuski Oddział Okręgowy Polskiego
Czerwonego Krzyża

Warsztaty profilaktyczno-wychowawcze w formie obozów lub
kolonii dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z Gminy Sulechów.

Fundacja „Współpraca

Kolonia letnia „Żyj zdrowo, bezpiecznie i aktywnie” z
elementami profilaktyki zdrowotnej i sportowej.

Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku
Harcerstwa Polskiego Hufiec BabimojskoSulechowski
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