
Milanówek, dnia 22.02.2007 r.

PROTOKÓŁ
z rozpatrzenia ofert konkursowych
na realizacje zadań publicznych w 2007 r.

Zadanie II
Organizacja  konkursów,  seminariów,  wystaw,  imprez  w  tym  nawiązujących  do  tradycji  
narodowej,  polegająca  na  upowszechnianiu  kultury  wśród  dzieci,  młodzieży  i  dorosłych  
mieszkańców  Milanówka,  prowadzenie  zajęć,  organizowanie  masowych  imprez  
rekreacyjnych, turniejów, olimpiad, innych imprez o podobnym charakterze, przygotowanie 
publikacji książkowych, filmowych i edukacyjnych o tematyce lokalnej, w okresie: 01.03.2007 
– 31.12.2007 r.
Zadanie III
Dofinansowanie  zadań  własnych  organizacji  pozarządowych  na  prowadzenia  zajęć  w 
zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji ze specjalnością piłka nożna na terenie miasta  
oraz podczas wyjazdów sportowych, w okresie: 01.03.2007 – 31.12.2007r.

I.   Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Milanówka Zarządzeniem nr 
39/V/07 do opiniowania przeprowadzonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań 
publicznych w składzie:
            Wiesława Kwiatkowska – Sekretarz Miasta Milanówka

Anna Świątkowska – Kierownik Referatu Organizacyjnego
Agnieszka Czarnecka – Pracownika Referatu Budżetowo-Finansowego

W dniu 22 lutego 2007 r. rozpatrzyła oferty konkursowe do zadania II i III.

II.  Do zadania II złożono pięć ofert. Komisja po ocenie możliwości realizacji zadania przez 
organizację  pozarządową  i  przedstawionej  kalkulacji  kosztów,  uwzględniając  wysokość 
środków publicznych przeznaczonych na dane zadanie, zaopiniowała  pozytywnie wszystkie 
oferty:

1. Stowarzyszenie „Kuźnia Milanowska”- Milanówek, ul. Kochanowskiego 9
Wnioskowało kwotę: 2.000,00 zł Otrzymało kwotę: 2.000,00 zł

2. Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku – Milanówek, ul. Warszawska 32
Wnioskował kwotę: 4.400,00 zł Otrzymał kwotę: 4.400,00 zł

3. Fundacja „Człowiek–Człowiekowi”(Homo-Homini)-Milanówek ul.Krasińskiego 11
Wnioskowała kwotę: 9.000,00 zł Otrzymało kwotę: 5.100,00 zł

4. Towarzystwo Miłośników Milanówka – Milanówek, ul. Kościelna 3 
Wnioskowało kwotę: 1.500,00 zł Otrzymało kwotę: 1.000,00 zł

5. Towarzystwo Miłośników Milanówka – Milanówek, ul. Kościelna 3 
Wnioskowało kwotę: 9.500,00 zł Otrzymało kwotę: 7.500,00 zł

III.  Do zadania III  złożono jedną ofertę. Komisja po ocenie możliwości realizacji zadania 
przez organizację pozarządową i przedstawionej kalkulacji kosztów, uwzględniając wysokość 
środków publicznych przeznaczonych na dane zadanie, zaopiniowała  pozytywnie ofertę:

1. Klub Sportowy „MILAN” – Milanówek, ul. Kościelna 3
          Wnioskował kwotę: 86.000,00 zł Otrzymał kwotę: 86.000,00 zł

IV.    Wyrażam zgodę na zawarcie umów na realizację proponowanych w ofercie zadań.

Burmistrz Miasta Milanówka

              / - /
Jerzy Wysocki




