
Milanówek, 07 stycznia 2013 r. 
 
 
 

Rozpatrzenie ofert konkursowych 

na realizację zadania publicznego w 2013 r. 
 

 

Zadanie I - z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz 
działalności na rzecz osób starszych w okresie od 7 stycznia 2013 r. do 15 grudnia 2013 r. 

 

I. Złożono dziewięć ofert.  

Sześć spośród złożonych ofert spełniało wymogi formalne - wpłynęły w terminie określonym  

w ogłoszeniu, na obowiązującym wzorze oferty. W ofertach przedstawiono szczegółowy plan 

rzeczowy i finansowy zadania. Zakres zadania określonego w ofercie wpisywał się w zakres zadania 

określonego w ogłoszeniu o konkursie. 

      Trzy spośród złożonych ofert nie spełniały wymogów formalnych - zakres zadania określonego 

w ofercie nie wpisywał się w zakres zadania określonego w ogłoszeniu o konkursie. 

 

II. Komisja uwzględniając wymogi określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w ogłoszeniu, zaopiniowała 

pozytywnie sześć ofert.  
 

III.  Spośród pozytywnie rozpatrzonych ofert, po ocenie możliwości realizacji zadania przez 
organizacje pozarządowe i przedstawionej kalkulacji kosztów, uwzględniając wysokość 
środków publicznych przeznaczonych na dane zadanie, Komisja postanowiła przyznać  
wsparcie finansowe pięciu oferentom: 

1. Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku 

„Pod wspólnym niebem”  

wnioskował o kwotę  24 800 zł, otrzymał kwotę 9 500,00 zł. 

2. Fundacja Zygmunta Noskowskiego 

„Wydanie biografii Stanisława Gruszczyńskiego”  

wnioskowała o kwotę  31 000 zł, otrzymała kwotę 18 000,00 zł. 

3. Stowarzyszenie Razem dla Milanówka 

„W słońcu malowane”  

wnioskowało o kwotę 10 069,00 zł, otrzymało kwotę   5 500,00 zł. 

4. Stowarzyszenie Kuźnia Milanowska 

„Wspieranie działań na rzecz ochrony tradycji i upowszechnianie kultury wśród mieszkańców 

Milanówka” 

wnioskowało o kwotę  8 890,00 zł, otrzymało kwotę   2 500,00 zł. 

5. Stowarzyszenie T-Art 

„T-Art. w różnych odsłonach” 

wnioskowało o kwotę  18 750,00 zł, otrzymało kwotę  9 500,00 zł. 

IV. Jednej z ofert nie przyznano wsparcia finansowego. 
 

V. Wyrażam zgodę na zawarcie umów na realizację proponowanych w ofertach zadań. 

 
Burmistrz Miasta Milanówka 

/-/ 
Jerzy Wysocki 


