
       PROTOKÓŁ 

                         z dnia 11.01. 2017roku 

 

   z posiedzenia komisji w sprawie rozpatrzenia ofert przez Komisję 

Konkursową do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na wsparcie 

realizacji zadań publicznych Miasta Piława Górna w 2017 roku, powierzonych 

organizacjom pozarządowym w zakresie:  

1. „Upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy 

Piława Górna, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży”, 

2. „Prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w 

zakresie walki z patologiami społecznymi wśród dzieci i młodzieży z gminy 

Piława Górna, w tym organizacja zajęć pozalekcyjnych”,  

3.„Pomocy społecznej i działań na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych 

oraz będących w trudnej sytuacji życiowej, w tym działalności Klubu 

Seniora”.   

Komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Piławy Górnej Zarządzeniem 

nr 9/2017  z 05.01.2017r na posiedzeniu w dniu 11 stycznia 2017 roku, zgodnie 

z  Zarządzeniem nr 9/2017r Burmistrza Piławy Górnej  rozpatrzyła złożone 

oferty. Wymagane oferty należało złożyć w Urzędzie Miasta do dnia 10.01.2017 

roku, na formularzach określonych w  załączniku  do Rozporządzenia Ministra 

Rodziny, Pracy i  Polityki Społecznej. W wymaganym terminie tj. do dnia 10  

stycznia 2017 roku na ogłoszone konkursy w zakresie:  

1.„Upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy 

Piława Górna, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży” wpłynęły 

3 oferty: Klubu Sportowego ”Piławianka”  z siedzibą w Piławie Górnej, 

Sportowego Klubu Taekwon-do ”TIGER” z siedzibą w Dzierżoniowie, 

Stowarzyszenia Koszykówki PG z siedzibą w Piławie Górnej. 

 2. „ Prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej 

w zakresie walki z patologiami społecznymi wśród dzieci i młodzieży 

z gminy Piława Górna, w tym organizacja zajęć pozalekcyjnych” wpłynęły 

2 oferty: Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oddziału Miejskiego w Piławie Górnej, 

Fundacji Nowe Horyzonty z siedzibą w Warszawie . 

3. W zakresie  „Pomocy społecznej i działań na rzecz osób starszych, 

niepełnosprawnych oraz będących w trudnej sytuacji życiowej, w tym 

działalności Klubu Seniora” wpłynęła jedna oferta, Polskiego Związku 

Emerytów, Rencistów i inwalidów oddziału w Piławie Górnej.  

Wszystkie złożone oferty spełniały formalne warunki ogłoszonych konkursów. 

Ad1. 

W zakresie konkursu  nr 1 wybrana została oferta złożona przez Klub 

Sportowy”Piławianka”.Wybrana oferta charakteryzowała się dużą ilością 

odbiorców zadania publicznego, w tym z dużym udziałem dzieci i 

młodzieży(pięć grup wiekowych). Ofertę charakteryzowała również 

intensywność prowadzonych zajęć w oparciu o przygotowaną bazę sportową , 
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zaplecze sportowe i kwalifikowaną kadrę szkoleniową. Duże znaczenie 

w wyborze oferty miało również bardzo duże doświadczenie w realizacji zadań 

publicznych w tym zakresie w latach poprzednich. Klub realizując zadania 

publiczne w latach poprzednich w znacznej mierze przyczynił się do 

upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Piława Górna ze 

szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, gwarantując tym samym 

prawidłowość wykonania zadania oraz przyczyniając się jednocześnie do 

promocji miasta. 

Ad2 . 

W zakresie konkursu nr 2 wybrana została oferta Towarzystwa Przyjaciół 

Dzieci oddziału z terenu Piławy Górnej. Ofertę charakteryzuje szeroki zakres 

uczestnictwa dzieci i młodzieży oparty o diagnozę prowadzoną przez Ośrodek 

Pomocy Społecznej, Placówki Oświatowe i Komisję Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. Oferta obejmuje codzienną opiekę wychowawczą i 

opiekuńczą oraz pracę z podopiecznymi w siedzibie Zleceniobiorcy. 

Przedstawiona oferta oferuje szerokie spektrum zajęć pozalekcyjnych bez 

używek wraz z bezpiecznym zagospodarowaniem czasu wolnego, w tym w 

okresie ferii zimowych. Oferta zakresem obejmuje również promowanie 

pozytywnych zachowań , w tym zdrowego stylu odżywiania i zdrowego trybu 

życia(podwieczorki, zajęcia sportowe).Organizacja dysponuje również 

wieloletnim doświadczeniem, kwalifikowaną kadrą, znajomością lokalnej 

specyfiki zadania oraz włącza podopiecznych w ofertę kulturalną miasta. 

Ad3. 

W zakresie „Pomocy społecznej i działań na rzecz osób starszych, 

niepełnosprawnych oraz będących w trudnej sytuacji życiowej, w tym 

działalności Klubu Seniora” przedstawiona oferta aktywizuje i uruchamia 

zasoby osób starszych, przedstawia organizację spędzania wolnego czasu oraz 

wzmacnia poczucie własnej wartości wśród osób starszych. 

Wybrane oferty spełniały merytoryczne   i finansowe warunki ogłoszonych 

konkursów. W związku  z powyższym komisja konkursowa postanowiła  

pozytywnie rozpatrzyć w/w oferty, wnioskując  o przekazanie zabezpieczonych 

w budżecie na rok 2017 kwot na realizację w/w zadań w wysokości: Klub 

Sportowy „Piławianka” 80.000,00 zł, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oddział 

w Piławie Górnej 35.000,00 zł, Polski Związek Emerytów Rencistów 

i Inwalidów 10.500,00 zł . 

 O dalszych czynnościach organizacje pozarządowe jako realizatorzy wybranych 

ofert zostaną poinformowane .  

                                                                       Komisja Konkursowa                                                 

 
 


