
Załącznik Nr 5 

Do Regulaminu pracy Komisji Konkursowej 
 

PROTOKÓŁ KOŃCOWY PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ 

 

Powołanej Zarządzeniem Burmistrza Miasta Milanówka Nr 101/VII/2017 z dnia 31 maja 

2017 r. Komisji Konkursowej w celu oceny ofert na realizację zadania publicznego w ramach 

Otwartego Konkursu Ofert – Zadanie VIII z zakresu edukacji, oświaty i wychowania oraz 

wypoczynku dzieci i młodzieży. 

 

1. Komisja w składzie: 

1) Małgorzata Rozalska, 

2) Katarzyna Stelmach, 

3) Aneta Majak, 

4) Magdalena Jachna. 

 

Obradowała w Milanówku w dniu: 5 czerwca 2017 r. 

 

2. Na Otwarty Konkurs Ofert wpłynęły 3 oferty. Z czego 0 ofert odrzucono  

z przyczyn formalnych. Do oceny merytorycznej przeszły 3 oferty. 

 

Oferta nr 1: 

Nazwa zadania: Zdrowe wakacje 2017 

Oferent: Fundacja Toto Animo 

Wnioskowana kwota dotacji: 4 000,00 zł 

/Zorganizowanie zajęć rekreacyjno-sportowych dla 6 osób z zaburzeniami ze spektrum 

autyzmu, w tym dla 2 osób z Milanówka. Zajęcia odbędą na terenie liceum  

w Pruszkowie i trwać będą od 26.06 do 14.07. Formami realizacji będą zajęcia 

sportowe na sali gimnastycznej i boisku, ze szczególnym naciskiem na BOCCIA 

dyscyplinę paraolimpijską. Dodatkowo będzie prowadzona arteterapia, 

muzykoterapia, zajęcia na basenie, spacery, wycieczki, wyjścia do kina i muzeum, 

zajęcia kulinarne i usamodzielniające/ 

 

Oferta nr 2: 

Nazwa zadania: Wspieranie różnych form wypoczynku letniego dla dzieci  

i młodzieży, w tym z rodzin dysfunkcyjnych i dyspanseryjnych. 

Oferent: Chorągiew Stołeczna ZHP - Komenda Hufca ZHP im. J. Kusocińskiego  

w Milanówku 

Wnioskowana kwota dotacji: 40 000,00 zł 

/Zorganizowanie w ramach Harcerskiej Akcji Letniej trzech działań: kolonii zuchowej 

dla 56 dzieci w wieku 6 – 11 w terminie od 2 do 15 lipca 2017 r. w miejscowości 

Nagłowice, obozu harcerskiego dla 77 dzieci w wieku 11 – 18 lat, w terminie od 16 

lipca do 3 sierpnia 2017 r. w miejscowości Czernice k/Chojnic oraz spływu 

kajakowego dla 12 dzieci w wieku 15 – 19 w terminie od 7 do 11 sierpnia 2017 r. na 

trasie: Spychowo-Zgon-Ukta-Nowy Most-Kamień-Ruciane Nida. W ramach akcji 

odbywać się będą wycieczki krajoznawcze, rajdy, wędrówki edukacyjno – ekologiczne, 

zajęcia warsztatowe z kultur i historii regionów oraz Polski, gry zespołowe  

i integracyjne, terenowe i na orientację. W trakcie wyjazdu będzie realizowany 

program profilaktyczny./ 

 



Oferta nr 3: 

Nazwa zadania: Lato. Milanówek 2017. 

Oferent: Stowarzyszenie „STOSPOTKAŃ” 

Wnioskowana kwota dotacji: 14 425,88 zł 

/Zorganizowanie półkolonii dla 60 max 90 dzieci w wieku 6 -10 lat w terminie od 17 

do 28 lipca w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Piasta w Milanówku. W ramach zajęć 

odbywać się będą m. in. zajęcia teatralne, muzyczne, przyrodniczo-naukowe, pusty 

plac, arteterapia, zabawy sensoryczne, plastyczne oraz ruchowe./ 

 

3. Komisja zaopiniowała pozytywnie 3 oferty, negatywnie 0 ofert. 

 

Lp. Członek Komisji 
Oferta 

Nr 1 

Oferta 

Nr 2 

Oferta 

Nr 3 

1. Małgorzata Rozalska 32 29 33 

2. Katarzyna Stelmach 32 28 27 

3. Aneta Majak 32 29 29 

4. Magdalena Jachna  32 30 32 

Suma: 128/140 116/140 121/140 

 

4. Proponowane środki na wsparcie zadania publicznego: 

 

1) Oferta Nr 1 - kwota: 4 000,00 zł. Uzasadnienie: Oferta zbieżna z celami 

zadania, posiadająca szczegółowy opis rzeczowy i rzetelną kalkulację kosztów. Ze 

względu na ograniczoną ofertę wypoczynku dla dzieci dotkniętych autyzmem 

komisja rekomenduje przyznanie pełnej kwoty dofinansowania. 

2) Oferta Nr 2 - kwota: 27 750,00 zł. Uzasadnienie: Oferta zbieżna z celami 

zadania. Posiada szczegółowy opis rzeczowy. Komisja ze względu na ograniczone 

środki finansowe proponuje zmniejszoną kwotę dofinansowania i rekomenduje 

wykonanie zadania w całości. 

3) Oferta Nr 3 - kwota: 10 000,00 zł. Uzasadnienie: Oferta zbieżna z celami 

zadania, posiadająca szczegółowy opis rzeczowy i rzetelną kalkulację kosztów. 

Komisja zwraca uwagę na dotrzymanie terminu, a nawet jego przyspieszenie, 

zgłoszenia półkolonii do kuratorium oświaty oraz zabezpieczenie pielęgniarki. 

Komisja ze względu na ograniczone środki finansowe proponuje zmniejszoną 

kwotę dofinansowania i rekomenduje wykonanie zadania w całości. 

 

5. Oferty, które zostały odrzucone: 0. 

 

Komisja Konkursowa: 

Małgorzata Rozalska 

…………………………………….. 

Katarzyna Stelmach  

…………………………………….. 

Aneta Majak 

…………………………………….. 

Magdalena Jachna 

…………………………………….. 

Milanówek, dnia 5 czerwca 2017 r. 


