
Załącznik Nr 5 

Do Regulaminu pracy Komisji Konkursowej 
 

PROTOKÓŁ KOŃCOWY PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ 

 

Powołanej Zarządzeniem Burmistrza Miasta Milanówka Nr 25/VII/2017 z dnia 31 stycznia 

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

Otwartego Konkursu Ofert – Zadanie II z zakresu wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej i sportu oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. 

 

1. Komisja w składzie: 

 

1) Małgorzata Rozalska, 

2) Katarzyna Stelmach, 

3) Włodzimierz Filipiak, 

4) Daria Gągała. 

 

Obradowała w Milanówku w dniu: 3 lutego 2017 r. 

 

2. Na Otwarty Konkurs Ofert wpłynęło 5 ofert. Z czego 0 ofert odrzucono  

z przyczyn formalnych. Do oceny merytorycznej przeszło 5 ofert. 

 

Oferta nr 1: 

Nazwa zadania: Szermierka – treningi, turnieje, obozy 

Oferent: Grodziski Klub Szermierczy 

Wnioskowana kwota dotacji: 10 000,00 zł 

 

/Zadanie polega na nauce szermierki poprzez prowadzenie treningów, organizację 

obozów oraz udział w zawodach sportowych./ 

 

Oferta nr 2: 

Nazwa zadania: Przez sport do sukcesu – promowanie i rozwój lekkiej atletyki wśród 

dzieci i młodzieży w Milanówku 

Oferent: Milanowskie Towarzystwo Edukacyjne 

Wnioskowana kwota dotacji: 15 550,00 zł 

 

/Promowanie i rozwój lekkiej atletyki wśród milanowskich dzieci i młodzieży przez 

organizowanie zajęć, zawodów oraz wspieranie udziału w imprezach sportowo – 

rekreacyjnych. Celem tych działań jest zapewnienie młodzieży milanowskiej większych 

możliwości korzystania z zajęć sortowych i rekreacyjnych oraz właściwego 

zagospodarowania czasu wolnego./ 

 

Oferta nr 3: 

Nazwa zadania: 29. Międzynarodowa Parafiada Dzieci i Młodzieży  

Oferent: Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza  

Wnioskowana kwota dotacji: 11 430,00 zł 

 

/29. Międzynarodowa Parafiada dzieci i młodzieży to trwające tydzień święto sportu, 

kultury i wiary odbywające się w  dniach 9 – 15 lipca 2017 r. Zakłada udział 15 dzieci 

i młodzieży z Milanówka w systemie rywalizacji sportowej obejmującej 16 dyscyplin 



sportowych. Realizowany program zakłada także rozwój fizyczny, intelektualno – 

artystyczny oraz osobisto - duchowy./ 

 

Oferta nr 4: 

Nazwa zadania: Sport na co dzień 

Oferent: Milanowska Fundacja na rzecz Edukacji i Sportu 

Wnioskowana kwota dotacji: 10 485,00 zł 

 

/Na realizację zadania składają się trzy działania. Zakłada się organizację wyjazdu 

sportowo – rekreacyjnego do Puszczy Bolimowskiej, Dni Talentów Sportowych dla 

dzieci i młodzieży z Milanówka oraz organizację akcji popularyzującej różne formy 

aktywności fizycznej i rekreacji ruchowej wśród dzieci i młodzieży z Milanówka./ 

 

Oferta nr 5: 

Nazwa zadania: Sporty i sztuki walki 

Oferent: UKS Budo Grodzisk Mazowiecki 

Wnioskowana kwota dotacji: 12 000,00 zł 

 

/Prowadzenie całorocznych zajęć sportowych z zakresu Karate Tradycyjnego, 

Japońskiego Ju-Jitsu, Kickboxingu, MMA, samoobrony i innych sportów i sztuki walki 

w kategoriach wiekowych: dzieci i młodzież./ 

 

3. Komisja zaopiniowała pozytywnie 5 ofert, negatywnie 0 ofert. 

 

Lp. Członek Komisji 
Oferta 

Nr 1 

Oferta 

Nr 2 

Oferta 

Nr 3 

Oferta 

Nr 4 

Oferta 

Nr 5 

1. Małgorzata Rozalska 26 31 27 22 32 

2. Katarzyna Stelmach 26 31 27 22 31 

3. Włodzimierz Filipiak 26 31 27 22 31 

4. Daria Gągała 25 30 28 23 33 

Suma: 103/140 123/140 109/140 89/140 127/140 

 

4. Proponowane środki na wsparcie zadania publicznego: 

 

1) Oferta Nr 1 - kwota: 6 000,00 zł. Uzasadnienie: Oferta zbieżna z celami zadania 

jednak nie posiada szczegółowego opisu rzeczowego zadania. Brak jest informacji 

na temat obozu. Dyscyplina sportowa rzadko spotykana nie znajdująca się  

w ofercie Milanowskiego Działu Sportu. Komisja proponuje zmniejszoną kwotę 

dofinansowania o pozycje kosztorysu: zakup sprzętu i obóz letni i rekomenduje 

wykonanie zadania w całości. 

2) Oferta Nr 2 - kwota: 15 550,00 zł. Uzasadnienie: Przedstawiona oferta zawiera 

szczegółowy opis rzeczowy zadania oraz rzetelną kalkulację przewidywanych 

kosztów. Zajęcia będą otwarte, nie przewidziano świadczeń pieniężnych od 

odbiorców zadania. Towarzystwo przewiduje wykonanie zadania we współpracy 

z profesjonalną kadrą nauczycielską włącza się również w działania Gminy. 

3) Oferta Nr 3 - kwota: 11 430,00 zł. Uzasadnienie: Przedstawiona oferta ma 

bardzo szczegółowy opis rzeczowy zadania, który przewiduje bardzo 

rozbudowany zakres działań w zakresie realizacji zadania. Projekt z dużymi 

tradycjami, zapewnia doświadczonych organizatorów i element rozwoju 

kulturalnego i duchowego dzieci i młodzieży, co dodatkowo wpływa na 



atrakcyjność oferty. Komisja rekomenduje przyznanie pełnej kwoty 

dofinansowania. 

4) Oferta Nr 4 - kwota: 5 250,00 zł. Uzasadnienie: Złożona oferta jest zbieżna  

z celami zadania jednak przedstawiony opis rzeczowy zadania jest bardzo ogólny. 

Przy organizacji Dni Talentów Sportowych Komisja proponuje nawiązanie 

współpracy z Działem Sportu Milanowskiego Centrum Kultury. Komisja 

proponuje zmniejszoną kwotę dofinansowania o pozycje kosztorysu dotyczące: 

cateringu i poczęstunku, zakupu części sprzętu oraz koszulek i kamizelek. 

5) Oferta Nr 5 - kwota: 8 000,00 zł. Uzasadnienie: Oferta zbieżna z celami zadania 

przewidująca realizację zakładanych celów przy współpracy z profesjonalną 

kadrą. Posiada szczegółowy opis rzeczowy zadania i rzetelną kalkulację kosztów. 

Komisja proponuje zmniejszoną kwotę dofinansowania na pozycjach kosztorysu: 

opłaty startowe i szkolenia oraz zakup medali, pucharów, nagród i strojów 

sportowych i rekomenduje realizację zadania w całości. 

 

5. Oferty, które zostały odrzucone: 0. 

 

 

Pozostałą kwotę w wysokości 18 870,00 zł komisja proponuje pozostawić na wypadek 

wpłynięcia oferty na realizację zadania na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 roku o Działalności pożytku publicznego i wolontariacie ewentualnie 

ponowne ogłoszenie otwartego konkursu ofert w drugiej połowie roku. 

 

 

Komisja Konkursowa: 

 

Małgorzata Rozalska 

…………………………………….. 

Katarzyna Stelmach  

…………………………………….. 

Włodzimierz Filipiak 

…………………………………….. 

Daria Gągała 

…………………………………….. 

 

…………………………………….. 

 

…………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milanówek, dnia 6 lutego 2017 r. 


