
Kalety, dnia 27 maja 2013 r.

Protokot

z posiedzenia komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert
na realizacje. zadah publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia,
dotowanych z budzetu miasta Kalety, ogloszonego zarz^dzeniem Nr
0050.57.2013 Burmistrza Miasta Kalety z dnia 19 kwietnia 2013 roku.

Komisja konkursowa powotana zarza^dzeniem Nr 0050.58.2013 Burmistrza Miasta
Kalety z dnia 19 kwietnia 2013 r. w skladzie:

1 . Jacek Lubos- przewodnicza^cy
2. Marek Parys- czlonek
3. Ewa Czelusniak- czlonek
4. Malgorzata Mazur- cztonek
5. Joanna Gatys- cztonek

Komisja na posiedzeniu w dniu 27 maja 2013 r., zapoznala sie. z ofertq, organizacji
pozarzsidowej, ktora zostala zlozona w Sekretariacie Urze.du Miejskiego w Kaletach
dnia 20 maja 2013 roku w ramach konkursu na dofinansowanie zadania pn.

• Realizacja monitoringu zdrowotnego dzieci w zakresie narazenia Srodowiskowego na ofdw
w gminie Kalety w 2013 roku,

• Organizacja wyjazdow profilaktyczno - zdrowotnych dzieci w gminie Kalety w 2013 roku.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie zadah publicznych z budzetu miasta
wynosite:

zadanie 1 - 2.000,00 zJ; zadanie 2 - 4.000,00 z*.

Podstawowe kryteria oceny ofert zgodnie z ogloszeniem konkursowym to:

a) zapewnienia jakosci wykonania zadania na bazie posiadanych przez oferenta
zasob6w kadrowych i rzeczowych;

b) wielkosci oraz kalkulacji wykorzystania srodkow z dotacji na realizacje, zadania;
c) deklarowanego zaangazowania srodk6w wlasnych lub pozyskanych z innych zrodet;
d) dotychczasowej dzialalnosci podmiotu skfadaja.cego ofertQ w zakresie, kt6rego

dotyczy zadanie.

Do sekretariatu Urz$du Miejskiego w Kaletach wpfynQ*a 1 oferta, kt6ra mogla by6
rozpatrywana przez komisj^ konkursow^:

Oferta Nr 1

- zlozona przez FundacJQ na rzecz dzieci ,,Miasteczko Slqskie" na
dofinansowanie Realizacji monitoringu zdrowotnego dzieci w zakresie narazenia
srodowiskowego na of6w oraz wyjazdow profilaktyczno - zdrowotnych dzieci
w gminie Kalety w 2013 roku.



Oferta zostata ztozona dnia 20 maja 2013 r.

OfertQ sprawdzono pod wzglejdem formalnym, nie stwierdzono uchybieh formalnych.

Po zapoznaniu sie_ z oferta^ komisja konkursowa zaproponowate do rozpatrzenia
burmistrzowi miasta Kalety przyje_cie do realizacji oferty Fundacji na Rzecz Dzieci
..Miasteczko Sla^skie" i przeznaczyc na ten eel dofinansowanie odpowiednio
w wysokosci 2.000,00 zl i 4.000,00 z\

Podpisy komisji:

1. Jacek Lubos

2. Marek Parys

3. Ewa Czelusniak

4. Malgorzata Mazur

5. Joanna Gatys


