Wyniki otwartego konkursu ofert, ogłoszonego 3 kwietnia 2019 r., na wykonanie w roku 2019 zadania publicznego
przez organizacje pozarządowe

3 kwietnia 2019 r. Burmistrz Sulechowa ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2019 zadania publicznego z zakresu oświaty
i wychowania przez organizacje pozarządowe (w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie; Dz. U. z 2019 poz. 688). Termin składania ofert wyznaczono do 25 kwietnia 2019 r. do godziny 1515. W wyznaczonym czasie
wpłynęły 3 wnioski. Komisja, powołana zarządzeniem Burmistrza Sulechowa nr 0050.99.2019 z dnia 23 kwietnia 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.
Wszystkie oferty zaopiniowane zostały pozytywnie, a Burmistrz Sulechowa przyznał dotacje na zadania w sposób następujący:
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NAZWA OFERENTA

NAZWA ZADANIA PUBLICZNEGO

Stowarzyszenie na Rzecz Kultury, Sztuki
i Edukacji „Stella Polaris”

„Teatr – plastyka – śpiew”

Sulechowski Uniwersytet Trzeciego
Wieku

„Plenerowy koncert i warsztaty rękodzieła”

Społeczne Ognisko Muzyczne
Lubuskiego Towarzystwa Muzycznego
im. Henryka Wieniawskiego w Zielonej
Górze (oddział terenowy w Sulechowie)

„Plenerowy koncert uczniów Społecznego
Ogniska Muzycznego w Sulechowie”

WYSOKOŚĆ PRZYZNANYCH
ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
7270

3000

2600

Burmistrz Sulechowa
/-/ Wojciech Sołtys
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