Milanówek, 7października 2015 r.

Rozpatrzenie ofert konkursowych na realizację zadania publicznego w 2015 r.
Zadanie VIII - Z zakresu ekologii i ochrony środowiska wspomagające partycypację
społeczną, w tym:
wspieranie edukacji ekologicznej Mieszkańców Miasta,
wspieranie działań mających na celu ochronę dziedzictwa przyrodniczego,
działania z zakresu wolontariatu na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego,
szerzenie wiedzy na temat praw obywatelskich,
organizacja szkoleń dla organizacji pozarządowych.
w okresie od 6 października 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
I. Złożono dwie oferty. Wszystkie oferty spełniały wymogi formalne i wpłynęły w terminie
określonym w ogłoszeniu, na obowiązującym wzorze oferty. W ofertach przedstawiono
szczegółowy plan rzeczowy i finansowy zadania.
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
wszystkie złożone oferty.
III. Po ocenie, czy zakres zadania określonego w ofercie wpisywał się w zakres zadania
określonego w ogłoszeniu oraz możliwości realizacji zadania przez organizacje pozarządowe
i przedstawionej kalkulacji kosztów, przy uwzględnieniu wysokości środków publicznych
przeznaczonych na dane zadanie, Komisja Konkursowa zaproponowała wsparcie finansowe:

1. Fundacja Musszelka – „Opowieści Ziemi” – podręcznik do edukacji ekologicznej
wnioskowano o kwotę: 21 526,00 zł, propozycja Komisji: 0,00 zł
2. Fundacja Wspierania Inicjatyw Młodzieżowych 4YOUth w partnerstwie
ze Stowarzyszeniem „Razem dla Milanówka”
wnioskowano o kwotę: 30 000,00 zł, propozycja Komisji: 0,00 zł
IV. Po zapoznaniu się z propozycją Komisji Konkursowej postanawiam nie przyznawać w/w
oferentom wsparcia finansowego.
Oferta 1 - Projekt z brakiem partycypacji społecznej. W jego założeniach brakuje modułu
edukacji ekologicznej włączającego mieszkańców Milanówka: dzieci, młodzież, nauczycieli czy
rodziców .
Oferta 2 - Projekt zawiera bardzo niski wskaźnik określający ilość uczestników warsztatów, co
wskazuje na niski poziom partycypacji społecznej. Zakładane rezultaty realizacji zadania
wskazują na niską efektywność projektu.
Projekt ma również zawyżoną kalkulację kosztów osobowych, zakłada zadania wykonywane
obecnie przez Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią (budki lęgowe dla ptaków oraz
akcje sprzątania świata) oraz zadanie, które wynika z umowy pomiędzy Gminą a PKP na terenie
będącym własnością spółki (zasadzenie roślin wzdłuż linii kolejowej PKP).
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