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Nr konkursu: 3/2018 

Protok61 
Hanna Zdanowska 

z posiedzenia komisji opiniujEicej oferty realizacji zadan publicznych zlozonych w ramach konkursu ofert 
Program profilaktyczny przeciwko krzywdzeniu matych dzieci. 

Informacje 0 posiedzeniu komisji 

DATA POSIEDZENIA MIEJSCE POSIEDZENIA 
31 lipca2019 r. UrzEid Miasta lodzi - Wydzial Edukacji 

ul. Krzemieniecka 2 b 

ORGANIZATOR POSIEDZENIA 
UrzEid Miasta lodzi, Wydzial Edukacji 

TEMAT POSIEDZENIA 
Zaopiniowanie ofert zlozonych w ramach konkursu ofert - Program profilaktyczny przeciwko krzywdzeniu matych 

dzieci. 

OSOBA PRZEWODNICzp,CA 
Dorota Gryta 

PROTOKOtSPORZAD~tA DATA 
1 sierpnia 2019 r. 

Hanna Belke - Markiewicz 

Uczestnlcy posiedzenia: 

Komisja opiniujEica oferty na realizacj~ zadan wlasnych gminy w 2018 r.: program profilaktyczny przeciwko 
krzywdzeniu malych dzieci. 

1. Hanna Belke - Markiewicz 
Wydzial Edukacji 

2. Dorota Gryta 
Wydzial Edukacji 

3. Iwona Kurczewska 
Wydzial Edukacji 

4. Robert Fijalkowski 
Biuro ds. Partycypacji Spolecznej 

5. Andrzej Wisniewski 
Przedstawiciel organizacji pozarzEidowej 

powolana ZARZP,DZENIEM Nr 1183NII1I19 PREZYDENTA MIASTAlODZI z dnia 17 maja 2019 r. Komisja 
w skladzie 5 os6b stawila si~ na posiedzeniu w dniu 31 lipca 2018 r. 

Porz'ldek narady: 

1. Otwarcie posiedzenia przez PrzewodniczEicego Komisji. 

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

3. Zlozenie przez czlonk6w Komisji oferty oswiadczenia 0 niezwiEizaniu z oferentami poprzez czlonkostwo, 
wolontariat, zasiadanie w organach wykonawczych, kontrolnych (ZalEicznik nr 2). 

Na konkurs wplyn'1la 1 oferta w terminie zgodnym z tresciEi ogloszenia do skladania ofert. Oferty zestawione 
staty w tabelach ponizej (tabela nr 1). 

Tabela nr 1 - wykaz organizacji, kt6re przystElpily do konkursu 

Nazwa oferenta 
NAZWA wnloskowana wklad 

PROJEKTU dotacJa wtasny 

FundacJa Stuzby Rodzinie Dziecko to dar-
NADZ1EJA,t6dz, zrozum, kochaj, 7500,00 zl 

500,00 zl 
ul.Bronlewsklego la nle krzywdi: 
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Ustalenia: 

Konkurs zosta! ogloszony na zadania z zakresu: 

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

Na realizacj~ lego zadania przeznaczono srodki finansowe z budzelu miasla do wysokosci 15 000,00 z!. 

Propozycje dolacji przedslawia labela nr 2. 

Tabela nr 2 

"l<' :X''' }I 

NAZWA· wnioskowana otrzymane ,1 ,.>¥I ' ., ! t~~ 
Nazwa oferenta 

PROJEKTU dotacja proponowana 
punktV 

ibC~m~ loterty~ 
dotacja 

Fundacja Sruiby 
Dzlecko to dar· Oferta 

Rodzinle 
zrozum, kochaj, 7500,00 zl 7500,00 zt 29,0 otrymala 100 % 

NAOZiEJA,t6di, 
ul.Broniewskiego 1a 

nle krzywd£ dotacji 

""'""';-'I(MJJ J 
Pod pis prolok6!ujqcego Pod pis prze~cego Komisji 

CZ!o~:::: :;~:~~rkiewicz _ ........ l~.J .. ~ .. 
Wydzia! Edukacji 

::J_ ~V~ Iwona Kurczewska- ............................................ . 
Wydzia! Edukacji 

Robert Fijalkowski - ........ b.J'.#~:>\.,: ............... . 
Biuro ds. Partycypacji Spolecznej 

Andrzej Wisniewski - .. d..M.f.~.~~(!-.< .... ......... .. 
Przedslawiciel organizacji pozarzadowej 
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