
ZARZĄDZENIE NR 148/2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIŁOMŁYN

z dnia 21 grudnia 2015r.

w sprawie: rozstrzygnięcia  otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych
związanych z realizacją zadań Gminy w 2016-2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz
podmioty  wymienione  w  art.  3  ust.  3  ustawy  o  działalności  pożytku  publicznego
i o wolontariacie.

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie (Dz. U. z 2014 poz. 1118 z późn. zm.) w związku z Uchwałą nr XV/83/2015 Rady
Miejskiej  w Miłomłynie z dnia 25 listopada 2015 r.  w sprawie uchwalenia rocznego programu
współpracy z  organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  o  których mowa w art.  3 ust.  3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie
Miasta i Gminy Miłomłyn na rok 2016 oraz w związku z Uchwałą Nr XV/84/2015 Rady Miejskiej
w Miomłynie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Miasta i Gminy
Miłomłyn na lata  2016-2020  zarządzam, co następuje:

§ 1

Stwierdzam, że w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych 
z  realizacją  zadań  Gminy  w  2016-2019  roku   przez  organizacje  pozarządowe  oraz  podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu: 

1) Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn.: 
a)  „Dowóz  dzieci  i  młodzieży  niepełnosprawnych  z  terenu  Miasta  i  Gminy  Miłomłyn  do
Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Ostródzie oraz  Niepublicznego
Przedszkola  Specjalnego „OREWIACZEK” w Ostródzie   przy udziale  opiekuna w celach
edukacyjno- rehabilitacyjnych” ,
wpłynęło ofert: 1, w tym: ofert spełniających wymogi formalne: 1.

2)  Działalności  na  rzecz  integracji  i  reintegracji  zawodowej  i  społecznej  osób  zagrożonych
wykluczeniem społecznym pn:
a) ”Wspieranie zatrudnienia socjalnego oraz finansowanie kosztów uczestnictwa w zajęciach
Centrum Integracji Społecznej”
wpłynęło ofert: 1, w tym: ofert spełniających wymogi formalne: 1.

3) Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania pn.:
a) „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Miłomłyn poprzez 
przydzielanie stypendiów w roku szkolnym 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019”
wpłynęło ofert: 1, w tym: ofert spełniających wymogi formalne: 1.

4) Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn:
a) „ Szkolenie piłkarskich grup młodzieżowych poprzez treningi i udział w rozgrywkach”
wpłynęło ofert: 1, w tym: ofert spełniających wymogi formalne: 1.
b)  „Organizacja  szkolnych  zawodów  sportowych  na  szczeblu  lokalnym  i  powiatowym,
masowych imprez rekreacyjno- sportowych oraz wdrażanie do zdrowego stylu życia.”
wpłynęło ofert: 1, w tym: ofert spełniających wymogi formalne: 1.



§ 2

Stwierdzam, że rozpatrzono 5 ofert spełniających wymogi formalne, które zostały złożone przez:

         1. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Ostródzie 
   ul. Grunwaldzka 19A, 14-100 Ostróda,

        2 .Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Ostródzie ul. Sienkiewicza 15, 
  14-100 Ostróda,
3 . Fundacja Rozwoju Regionu Łukta , ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta
4. Ludowy Klub Sportowy „TĘCZA” Miłomłyn ul. Pasłęcka 27, 14-140 Miłomłyn,
5. Uczniowski Klub Sportowy „LIDER” ul. Pasłęcka 15, 14-140 Miłomłyn, 

§ 3

I. Stwierdzam, że oferta:

1. Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło 
             w   Ostródzie :

a)  spełnia kryterium rodzaju zadania;
            b)  mieści się w kryterium kwotowym określonym w ogłoszeniu konkursowym (ogłoszenie

     przewiduje na realizację zadania kwotę 30 000 zł), kwota wnioskowana w ofercie
     30 000 zł);
c)  została złożona w terminie wyznaczonym ogłoszeniem o konkursie;
d)  spełnia kryterium terminu realizacji zadania określonego w ogłoszeniu o konkursie.

      
   2.     Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Ostródzie  : 
a)    spełnia kryterium rodzaju zadania;
b)    mieści się w kryterium kwotowym określonym w ogłoszeniu konkursowym 
       (ogłoszenie  przewiduje na realizację zadania kwotę 16 320 zł), kwota 
       wnioskowana w ofercie 16 320 zł);
c)    została złożona w terminie wyznaczonym ogłoszeniem o konkursie;
d)    spełnia kryterium terminu realizacji zadania określonego w ogłoszeniu o konkursie.

             3.  Fundacja Rozwoju Regionu Łukta:
a)    spełnia kryterium rodzaju zadania;
b)    mieści się w kryterium kwotowym określonym w ogłoszeniu konkursowym 
       (ogłoszenie  przewiduje na realizację zadania kwotę 24 000 zł), kwota 
       wnioskowana   w ofercie 24 000 zł);
c)    została złożona w terminie wyznaczonym ogłoszeniem o konkursie;
d)    spełnia kryterium terminu realizacji zadania określonego w ogłoszeniu o konkursie.
  
4.       Ludowego Klubu Sportowego „TĘCZA” Miłomłyn 
a)    spełnia kryterium rodzaju zadania;
b)    mieści się w kryterium kwotowym określonym w ogłoszeniu konkursowym 
       (ogłoszenie  przewiduje na realizację zadania kwotę 58 000 zł), kwota 
       wnioskowana   w ofercie 58 000 zł);
c)    została złożona w terminie wyznaczonym ogłoszeniem o konkursie;
d)    spełnia kryterium terminu realizacji zadania określonego w ogłoszeniu o konkursie.



 5.      Uczniowskiego Klubu Sportowego „LIDER”
a)    spełnia kryterium rodzaju zadania;
b)    mieści się w kryterium kwotowym określonym w ogłoszeniu konkursowym 
       (ogłoszenie   przewiduje na realizację zadania kwotę 6 000 zł), kwota 
       wnioskowana   w ofercie 6 000);
c)    została złożona w terminie wyznaczonym ogłoszeniem o konkursie;
d)    spełnia kryterium terminu realizacji zadania określonego w ogłoszeniu o konkursie.

 

II. Oferenci  posiadają  odpowiednie  zabezpieczenie  pod  kątem  posiadanych  zasobów
rzeczowych  i   kadrowych.

§ 4

Oferty zostały przyjęte do realizacji. Przyznane środki publiczne stanowią 134 320 zł

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


