
Nr konkursu: 3/2018 

Protok61 
Hanna Zdanowska 

z posiedzenia komisji opiniujGlcej oferty realizacji zadan publicznych zloionych w ramach konkursu ofert 
Program profilaktyczny przeciwko krzywdzeniu malych dzieci. 

Informacje 0 posiedzeniu komisji 

DATA POSIEDZENIA MIEJSCE POSIEDZENIA 
21 czerwca 2018 r. UrzGld Miasta todzi - Wydzial Edukacji 

ul. Krzemieniecka 2 b 

ORGANIZATOR POSIEDZENIA 
UrzGld Miasta todzi , Wydzial Edukacji 

TEMAT POSIEDZENIA 
Zaopiniowanie ofert zloionych w ramach konkursu ofert - Program profilaktyczny przeciwko krzywdzeniu malych 

dzieci. 

OSOBA PRZEWODNICZACA 
Dorota Gryta 

PROTOKOl SPORZADZllA DATA 
06 lipca 2018 r. 

Hanna Belke - Markiewicz 

Uczestnlcy posledzenla: 

Komisja opiniujGlca oferty na real izacj~ zadan wlasnych gminy w 2018 r.: program profilaktyczny przeciwko 
krzywdzeniu malych dzieci. 

1. Hanna Belke-Markiewicz 
Wydzial Edukacji 

2. Dorota Gryta 
Wydzial Edukacji 

3. Elibieta Wilczynska 
Wydzial Edukacj i 

4 . Iwona Kurczewska 
Wydzial Edukacji 

5. Artur Sk6rzak 
Biuro ds. Partycypacji Spolecznej 

powolana zarzGldzeniem nr z dnia Komisja w skladzie 5 os6b stawila si~ na posiedzeniu w dniu 21 czerwca 2018 r. 

Porz~dek narady: 

1. Otwarcie posiedzenia przez PrzewodniczGlcego Komisji . 

2. Zapoznanie czlonk6w Komisji z tresciGl protok61u z analizy formalnej ofert. 

3. Zloienie przez czlonk6w Komisji oferty oswiadczenia 0 niezwiGlzaniu z oferentami poprzez czlonkostwo, 
wolontariat, zas iadanie w organach wykonawczych, kontrolnych (ZalGlcznik nr 2) . 

Na konkurs wplyn~ly 30ferty w terminie zgodnym z tresciGl ogloszenia do skladania ofert. Oferty zestawione 
zostaly w tabelach poniiej (tabela nr 1) . 

Tabela nr 1 - wykaz organizacji , kt6re przystGlpily do konkursu 

Lp. Podmiot Nazwa zadania Wnioskowana kwota 

1 Fundacja Sluiby Rodzinie "Nadzieja" Dziecko to dar - zrozum, kochaj, nie 15000,00 zl 
krzywdz 

2 EduKABE Fundacja Kreatywnych JUi wiem co zrobic - edukacja w 13300,00 zl 
RozwiGlzan zakres ie ochrony przed przemocGl 

3 Fundacja Prospoleczna "Poducha" 6 -Iatek w Akademii Zdrowia 12950,00 zl 

tGlcznie: 41 250,00 zt 
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Czlonkowie Komisji przystqpili do analizy merytorycznej ofert i wybrala najkorzystniejsze oferty konkursowe. 

Ustalenia: 

Konkurs zostal ogloszony na zadania z zakresu: 

• 14) nauka, szkolnictwo wytsze, edukacja, oswiata i wychowanie 

Na realizacj~ tego zadania przeznaczono srodki finansowe z budtetu miasta do wysokosci 15 000,00 zl. 

Propozycje dotacj i przedstawia tabela nr 3. 

Tabela nr 3 

Lp. Podmiot Nazwa zadania Propozycja dotacji 

1 Fundacja Slut by Rodzinie "Nadzieja" Dziecko to dar - zrozum, kochaj, nie 7500 zl 
krzywdz 

2 EduKABE Fundacja Kreatywnych Jut wiem co zrobi6 - edukacja w 7500 zl 
Rozwiqzari zakresie ochrony przed przemocq 

3 Fundacja Prospoleczna "Poducha" 6 -Iatek w Akademii Zdrowia o z I 

tqcznie: 15000,00 zt 

Na tym posiedzenie zakoriczono. 
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