
Milanówek, 11 czerwca  2013 r. 
 
 

 

Rozpatrzenie ofert konkursowych 

na realizację zadania publicznego w 2013 r. 
 

 

Zadanie IV - Z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie od 20 czerwca 2013 r.  
do 1 września 2013 r. 

 
I.  Złożono cztery oferty. Dwie oferty spełniały 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. Dwóch 

oferentów wezwano do uzupełnienia braków formalnych i złożenia wyjaśnień.  
 

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

publicznego i o wolontariacie oraz w ogłoszeniu, po uzupełnieniu braków formalnych i złożonych 

wyjaśnieniach, zaopiniowała pozytywnie wszystkie oferty. 
 

III.  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 oferentom: 

1. Stowarzyszenie Parafiada im .Św. Józefa Kalasancjusza 

„Wakacje 2013 – Wypoczynek dla dzieci i młodzieży z Milanówka” – 14- dniowy turnus rekreacyjno-

ruchowy w Dźwirzynie.  

wnioskowało o kwotę  23 000 zł, otrzymało kwotę 19 000,00 zł. 

2. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze 

10-dniowe kolonie letnie „Żyj zdrowo” z elementami profilaktyki alkoholowej „Kraina 100-milowego Lasu” 

z wykorzystaniem programu uspołeczniania dzieci i młodzieży „Sport TAK, nałóg NIE” w Łebie. 

wnioskowało o kwotę  35 100 zł, otrzymało kwotę 13 000,00 zł. 

3. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Milanówku 

„Organizacja wyjazdu edukacyjno-rekreacyjnego dla ministrantów i scholii parafii pw. Św. Jadwigi 

Śląskiej w Milanówku”   -  7-dniowy wyjazd do Zakopanego  

wnioskowała o kwotę 10 000,00 zł, otrzymała kwotę   4 000,00 zł. 

4. Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego 

„Wspieranie różnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, w tym z rodzin dysfunkcyjnych i 

dyspanseryjnych, wspieranie różnych form zagospodarowania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z 

Milanówka” – zorganizowanie 14-dniowej kolonii zuchowej w Nagłowicach  k/Kielc, 14-dniowego obozu 

harcerskiego w Borkach k/Białegostoku, wyjazdu szkoleniowego kadry młodzieżowej Hufca w Łazach 

oraz akcji „Lato w Mieście” 

wnioskowała o kwotę 30 000 zł, otrzymała kwotę 24 000,00 zł. 

IV. Wyrażam zgodę na zawarcie umowy na realizację proponowanych w ofertach zadań. 

V. W przypadku, gdy kwota przyznanej dotacji jest różna od wnioskowanej, należy potwierdzić możliwość 

realizacji zadania poprzez złożenie w Urzędzie Miasta w Milanówku (ul. Kościuszki 45), w Referacie Oświaty, 

zaktualizowanego w stosunku do przyznanej dotacji harmonogramu oraz kosztorysu realizacji zadania 

publicznego. 

 
    Burmistrz Miasta Milanówka 

               /-/ 
    Jerzy Wysocki 


