
PROTOKOL

W dniu 18 sierpnia 2016 r. o godz. II00 w siedzibie Urzedu Miejskiego w
Tamogrodzie, Komisja powolana Zarzadzeniem Burmistrza Nr 56/2016-OG z
dnia 21 lipca 2016 r. w skladzie:
1. Rogala Tomasz- Przewodniczacy
2. Kieibasa Stanislawa - czlonek

3. Bartnik Henryk - czlonek

zgodnie z Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnosci pozytku publicznego
i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r. poz. 239),
dokonala otwarcia ofert, ktore wpryne^y po ogloszeniu otwartego konkursu na
prowadzenie dzialalnosci pozytku publicznego w zakresie dowozu dziecka
niepelnosprawnego z terenu miasta i gminy Tarnogrod do Szkol i Placowek
Szkolno-Rewalidacyjnych w Bilgoraju.
Powyzsze ogloszenie bylo opublikowane
- na stronie internetowej Urzedu Miejskiego w Tamogrodzie
www.tarnogrod.pl
- na tablicy ogloszen w siedzibie Urzedu Miejskiego
- w BIP Urzedu Miejskiego w Tamogrodzie www.bip.tamogrod.pl
Termin skladania ofertwyznaczony byldo dnia 18 sierpnia 2016 r. do godz. 900
Wysokosc srodkow zabezpieczonych w budzecie Gminy na 2016 r. na w/w
zadanie wynosi 2.120,00 zl.

Do dnia 18 sierpnia 2016 r. wpryneta 1 oferta od nast^puj^cego podmiotu:

1. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepelnosprawnym „Krok za
Krokiem" w Zamosciu Kolo Terenowe w Bttgoraju ul. Sienkiewicza 15 ,
23-400 Biigoraj
Komisja dokonata sprawdzenia zlozonej oferty bior^c pod uwag$ nastepujace
kryteria:

- ocena zlozonego wniosku pod wzgl^dem formalnym i merytorycznym
- ocena mozliwosci realizacji zadania przez oferenta,
- ocena przedstawionej kalkulacji kosztow realizacji zadania w tym w
odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania z uwzglednieniem wysokosci
srodkow przeznaczonych na realizacji zadania oraz udzial srodkow
wlasnych lub pochodzacych z innych zrodel,

- ocena jakosci wykonania zadania i kwalifikacji osob przy udziale ktorych
oferent b^dzie realizowal zadanie publiczne,

- uwzgl^dnienie planowanego przez oferenta wkladu rzeczowego,
osobowego w tym swiadczenie wolontariuszy i prac$ spoleczna^

- ocena realizacji zlecanych zadan w latach poprzednich biorqc pod uwag?



rzetelnosc i terminowosc oraz sposob rozliczenia otrzymanych na ten eel
srodkow

Zadania wynikaj^ce z ogloszenia konkursu to:
-dowoz dziecka niepelnosprawnego z terenu miasta i gminy Tamogrod do Szkol
i Placowek Rewalidacyjnych w Bilgoraju, zapewnienie dziecku fachowej opieki
podczas dowozu.
Kosztami pokrywanymi z dotacji w szczegolnosci bedq:
- transport dziecka

Po wnikliwej analizie zlozonej oferty komisja stwierdzila, ze oferta
Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepelnosprawnym w Zamosciu Kolo
Terenowe w Bilgoraju s^ kompletne, zlozone w terminie i obejmuja^ zakres
zadan ujetych w ogloszeniu. Jako stowarzyszenie jest przygotowane do
realizacji swoich zadan, zgodnie z art. 3 ust. 3 w/w ustawy.
W latach poprzednich Stowarzyszenie dostawalo srodki na ten eel w innej
formie, ktore byry wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i zostary rozliczone
w terminie co rzutuje na rzetelnosc i terminowosc wykorzystania i rozliczania
otrzymanych srodkow na ten eel przez to stowarzyszenie.

Do realizacji zadania publicznego pod nazwa^ "Dowoz dziecka
niepelnosprawnego z terenu miasta i gminy Tamogrod do Szkol i Placowek
Rewalidacyjny w Bilgoraju" zostalo wybrane Stowarzyszenie Pomocy
Dzieciom Niepelnosprawnym „Krok za Krokiem" w Zamosciu Kolo Terenowe
w Bilgoraju ul. Sienkiewicza 15, 23-400 Biigoraj

Przekazanie srodkow w wysokosci 2.120,00 zl nastqpi po podpisaniu stosownej
umowy w ktorej okreslony zostanie termin i kwoty przekazania dotacji.

Powyzsze srodki s^ przeznaczone na realizacji zadania w terminie od
podpisania umowy do 31 grudnia 2016 r.

Na tym protokol zakohczono i podpisano.

1. RogalaTomasz
2. Kielbasa Stanislawa

3. Bartnik Henryk <•


