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Maków Mazowiecki, 12.02.2013 r.

OPINIA I INFORMACJA NA TEMAT ZŁOŻONYCH OFERT
NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2013 ROKU
Z ZAKRESU:
1. Kultury fizycznej i sportu
2. Kultury i Rozwoju dziedzictwa kulturowego

W wykonaniu Zarządzenia Nr 231/2013 Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 7 lutego
2013 r. w sprawie

powołania

Komisji Konkursowej celem zaopiniowania ofert na

realizację zadań

publicznych w 2013 r. z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz kultury i ochrony dziedzictwa
kulturowego, Komisja w

składzie:

1. Nina Rakowska - Krzyna -

przewodnicząca

komisji,

2. Krystyna Szczepańska - członek komisji,
3. Bożena Pawłowska - członek komisji
dokonała

oceny złożonych na konkurs ofert.

Na konkurs na
1.

2.

realizację zadań

kultury fizycznej i sportu -

publicznych w 2013 roku z zakresu:
wpłynęły

4 oferty, w tym:

1)

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "MACOVIA",

2)

Miejski Klub Sportowy IIMAKOWIANKA",

3)

Fundacja "Kocham Maków",

4)

Pułtuskie

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Kultury i rozwoju dziedzictwa kulturowego - wpłynęły 2 oferty, w tym:
1)

Stowarzyszanie na rzecz aktywizacji środowisk lokalnych "NASZA SZANSA",

2)

Fundacja "Kocham Maków".

Złożone

oferty

spełniają

wymogi

określone

w ustawie

oraz w

Makowa Mazowieckiego na otwarty konkurs ofert dla organizacji
podmiotów wymienionych wart. 11 ust. 3 ustawy na

ogłoszeniu

Burmistrza Miasta

pozarządowych

realizację zadań

oraz innych

publicznych w 2013 r. z

zakresu kultury fizycznej i sportu oraz kultury i rozwoju dziedzictwa kulturowego.
W szczególności Komisja dokonała analizy złożonych ofert pod względem:
a) zgodności zadania publicznego z zadaniami statutowymi podmiotu,
b) doświadczenia w realizacji zadań w zakresie złożonej oferty,
c) przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania w relacji do zakresu rzeczowego zadania,

I

d) rzetelności i terminowości wykonania i rozliczania dotychczas zrealizowanych przedsięwzięć
finansowych z budżetu miasta.

Zakres poszczególnych ofert przedstawia poniższa tabela.

L.p. I

Nazwa

Koszt
całkowity

I
1

Uczniowski Klub
Sportowy
"MACOVIA"

zadania
10.000,00

Kwota
wniosko
wana
5.500,00

Opis zadania

Nabór, selekcja i szkolenie
młodzieży uzdolnionej
sportowo w piłce siatkowej
chłopców ze szkół w Makowie
Mazowieckim. Prowadzenie
treningów 3 razy w tygodniu.
Przygotowanie młodzieży do
zawodów.

Uwagi

1. zgodna nazwa zadania,
2. zgodny termin realizacji
zadania
3. jest organizacja pozarządową
3. dysponuje odpowiednio
wykształconą kadrą zdolną do
realizacji zadania
4. posiada doświadczenie
niezbędne do realizacji zadań
będących przedmiotem
programu
5. jest wiarygodna pod
względem finansowym.
Proponowane dofinansowanie
5.500,00 zł

2.

Fundacja
"Kocham
Maków"

12.820,00

5.670,00

Zorganizowanie i
przeprowadzenie I
Makowskiego Duathlonu
(zawodów sprintersko
kOlarskich)

1. zgodna nazwa zadania,
2. zgodny termin realizacji
zadania
3. jest organizacja pozarządową
3. dysponuje odpowiednio
wykształconą kadrą zdolną do
realizacji zadania
4. posiada doświadczenie
niezbędne do realizacji zadań
będących przedmiotem
programu
5. jest wiarygodna pod
względem finansowym.
Proponowane dofinansowanie
4.500,00 zł

3.

Miejski Klub
Sportowy
"MAKOWIANKA"

81.800,00

75.000,00

Głównym

celem zdania jest
krzewienie kultury fizycznej
wśród dzieci, młodzieży oraz
mieszkańców Makowa
Mazowieckiego poprzez
przygotowanie do rozgrywek
rundy wiosennej i jesiennej
2013 r., przeprowadzenie
rozgrywek meczy piłki nożnej
rundy wiosennej i jesiennej w
2013 r. zgodnie z terminarzem
rozgrywek sportowych

1. zgodna nazwa zadania,
2. zgodny termin realizacji
zadania
3. jest organizacja pozarządową
3. dysponuje odpowiednio
wykształconą kadrą zdolną do
realizacji zadania
4. posiada doświadczenie
niezbędne do realizacji zadań
będących przedmiotem
programu
5. jest wiarygodna pod

~

Związku Piłki Nożnej.

względem

finansowym.

Proponowane dofinansowanie
72.000,00 zł

4.

Pułtuskie

Wodne
Ochotnicze
Pogotowie
Ratunkowe

12.820,00

10.000,00

Zorganizowanie nauki
pływania oraz udzielania
pierwszej pomocy dla dzieci i
młodzieży podczas
wypoczynku letniego nad
Zalewem wraz akcją
promującą·

1. zgodna nazwa zadania,
2. zgodny termin realizacji
zadania
3. jest organizacja pozarządową
3. dysponuje odpowiednio
wykształconą kadrą zdolną do
realizacji zadania
4. posiada doświadczenie
niezbędne do realizacji zadań
będących przedmiotem
programu
5. jest wiarygodna pod
względem finansowym.
Proponowane dofinansowanie
8.000,00 zł
i

5.

Stowarzyszanie
na rzecz
aktywizacji

17.440,00

10.000,00

środowisk

lokalnych
"NASZA SZANSA"

1. Nabór, selekcja i szkolenie
młodzieży uzdolnionej
muzycznie w celu rozwijania
ich talentów śpiewania i
prowadzenia grupy
śpiewającej - zespołu
wokalnego DeoGratias.
2. Tygodniowe warsztaty
integracyjno - wokalne

1. zgodna nazwa zadania,
2. zgodny termin realizacji
zadania
3. jest organizacja pozarządową
3. dysponuje odpowiednio
wykształconą kadrą zdolną do
realizacji zadania
4. posiada doświadczenie
niezbędne do realizacji zadań
będących przedmiotem
programu
5. jest wiarygodna pod
względem finansowym.
Proponowane dofinansowanie
5.600,00 zł

6

Fundacja
"Kocham
Maków"

34.650,00

4.400,00

Opracowanie i wydanie
makowskiego
rejenta Edmunda Płoskiego.

wspomnień

1. zgodna nazwa zadania,
2. zgodny termin realizacji
zadania
3. jest organizacja pozarządową
3. dysponuje odpowiednio
wykształconą kadrą zdolną do
realizacji zadania
4. posiada doświadczenie
niezbędne do realizacji zadań
będących przedmiotem
programu
5. jest wiarygodna pod
względem finansowym.
Proponowane dofinansowanie
4.400,00 zł

I
I

RAZEM

100.000,00

I

"

•
W tym:
10.000,00 - z zakresu kultury
i ochrony dziedzictwa
kulturowego
90.000,00 - z zakresu kultury I
fizycznej i sportu
•

1.

Nina Rakowska - Krzyna - przewodnicząca komisji
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2.

Krystyna Szczepańska - członek komisji
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Bożena pawł?t'ska
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