Pruszków, 5 lipca 2019 r

PROTOKOŁ
z posiedzenia komisji konkursowej opiniującej oferty złożone na realizację zadań
publicznych w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych
podmiotów prowadzących działalność pozytku publicznego

1. Komika opiniująca oferty na realizację zadań publicznych w otwartym konkursie ofert dla
organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku
publicznego, ogłoszonym uchwałą nr 36/192/2019 Zarządu Powiatu Pruszkowskiegoz dnia
22 maja 2019 r., zebrałasię dwukrotnie: w dniu l lipca 2019 r. oraz w dniu 5 lipca 2019 r.,
w składzie:

1) Agnieszka Kuźmińska -- Członek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego;
2) Michał Landowski -- Sekretarz Powiatu Pruszkowskiego;

3) Krystyna Dąbrowska -- przedstawicielka Stowarzyszenia na rzecz Dzieci i Osób
z Niepełnosprawnością ,,Szlakiem Tęczy",
4) Bogdan Urban -- przedstawiciel Pruszkowskiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich

,,Socjus"
2. W pracach komigi, bez prawa głosu, uczestniczyły:
- Marta Jendemalik-Dybała p.o. Naczelnika Biura Zarządu Powiatu
Pruszkowskiego,
- Renata Białoszewska -- główny specjalista w Biurze Zarządu Powiatu
Pruszkowskiego,
3. Na przewodniczącego komiqi został wybrany Michał Landowski

4. Komika przyjęła oświadczenie, iż ogłoszenia o składaniu ofert zostały podane do
wiadomości publiczną we właściwym czasie iw należyty sposób,lj. przez zamieszczenieich
w Biuletynie Informacji Publiczną, na stronie intemetowel Powiatu Pruszkowskiegooraz na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pruszkowie.
5. Komika stwierdziła, że na konkurs wpłynęły następująceoferty

wg kolejnościwpływu

do kancelarii Starostwa Powiatowego :

1) oferta z zakresu oświaty i wychowania: StowarzyszeniePowszechnychInicjatyw
SpołecznychJASPIS, oferta pn. ,,Wolontariat -- jak to działa? Wolontariat w NGO powiatu
pruszkowskiego",

2) oferty z zakresuochrony i promocji zdrowia

a) GminnyLudowy Klub SportowyNADARZYN, ofertapn. ,,W zdrowymciele zdrowy
duch"
C
)

b) Komorowskim Stowarzyszenie Aktywnych Seniorów i Osób Dotkniętych Choroba
Parkinsona', oferta pn. ,,Aktywizac:ja osób złotego wieku o ograniczonej sprawności",
c) StowarzyszenieHonorowych Dawców Krwi Rzeczypospolita Polskiej Klub HDK SERCE
PRUSZKOWA,

oferta pn. ,,Zdążyć z pomocą -- etap l";

l

3) oferty z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
a) Towarzystwo Pomocy Dzieciom ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Pruszkowie, oferta pn. ,,Zajęcia terapeutyczne z aktywnego słuchania muzyki jako forma
rozwijająca umiejętności społeczne, muzyczne i poznawcze u dzieci z niepełnosprawnością
intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi",
b) Stowarzyszenie Powszechnych Inicjatyw Społecznych JASPIS oraz Stowarzyszenie na
Rzecz Dzieci i Osób z Niepełnosprawnością SZLAKIEM TĘCZY. oferta pn. ,,Włączenie
społeczne osób niepełnosprawnych -- festyn edukacyjny Mn/ę/ /?za/'nugeszZfe/77f ra/ujesz ",
c) Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki Koło Pruszków, oferta pn. ,,Zwykli
niezwykli. Wyjazd na ogólnopolskie spotkanieosóbniewidomych",
d) Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki Koło Pruszków, oferta pn. ,,Spotkanie
świąteczne dla osób niewidomych i słabowidzących",

e) FundacjaTOTO ANIMO, oferta pn. ,,Aktywne 2019";
4) oferty z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania
polskości oraz rozwoju świadomościnarodową, obywatelskiej i kulturową :

a) Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Pruszkowie, oferta pn. ,,Tablica Żołnierzom
Niezłomnym liPA/ęQm
b) Towarzystwo Pomocy Dzieciom

ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

w Pruszkowie, oferta pn. ,,Tam, gdzie się wszystko zaczęło -- wycieczka historyczna
w 80.rocznicęwybuchu ll wojny światową (Westerplatte,Gdańsk,Gdynia, Sztutowo)",
c) Stowarzyszenie Teatr Tm, oferta pn. ,,Spotkania z literaturą: .ŁfŃ'o, oycąyzno
i .Rap.yoć#a Warszawska. Upamiętnienie 450.rocznicy utworzenia Rzeczpospolitej
Obojga Narodów oraz 75.rocznicy Powstania Warszawskiego"
/2?0ya

d) Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum
Ogólnokształcącegoim. TomaszaZana w Pruszkowie", oferta pn. ,,100 lat historii LO im.
T. Zana w 100.lecie niepodległości -- etap 11.35.lecie działania Towarzystwa",
e) Fundacja SOFIJKA -- Edukacja i Rozwój, oferta pn. ,,Pokój zagadek o Wielkich Polakach
dla uczniów powiatu pruszkowskiego",
f) Chorągiew Stołeczna ZHP, oferta pn. ,,Obóz pod namiotami w Przerwankach",
g) Pruszkowskie Stowarzyszenie Patriotyczne, oferta pn. ,,Centralne Biuro Konstmkcji
Obrabiarek w Pruszkowie -- wczoraj i dziś";
5) oferty z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
a) Towarzystwo Pomocy Dzieciom ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Pruszkowie, oferta pn. ,,Aktywny wrzesień niepełnosprawnych",
b) Międzyszkolny Klub Sportowy PRUSZKÓW. oferta pn. ,,ll Memoriał Krzysztofa żolika",
c) Piłkarski Klub Sportowy LEGION PRUSZKÓW, oferta pn. ,,Obózpiłkarski w Olecku dla
dzieci i młodzieży mieszkańców powiatu pruszkowskiego",
d) Uczniowski Klub Sportowy BUDOWLANKA w Pmszkowie", oferta pn. ,,Szko///myskrza0'
f źak/ -- szkolenie piłkarskie dzieci z roczników 2011, 2012 i młodsi poprzez prowadzenie
zajęć treningowych oraz gry i zabawy sportowe dla najmłodszych",
e) Gminny Ludowy Klub Sportowy NADARZYN,
oferta pn. ,,Siatkarskie wakacje
z mistrzami",

f) Uczniowski Klub SportowyTOP DANCE, oferta pn. ,,Roztańczonaszkolnajesień",
g) Uczniowski Klub'Sportowy TOP DANCE; oferta pri =Lato na sportowo z UKS TOP

DANCEPmszków".

h) Chorągiew Stołeczna ZHP, oferta pn. ,,Obóz pod namiotami w Przerwankach",
i) Klub Sportowy PANTERA BRWINOW, oferta pn. ,,Aktywność rodzinna i pokoleniowa
w kulturze fizycznej",
j) Stowarzyszenie 5 PLUS, oferta pn. ,,Tumid koszykówki(3x3 Powiat Pruszkowski
Challenge) z okazji 20.lecia powstania Powiatu Pruszkowskiego".

5. Krystyna Dąbrowska - członek komigi, opuściła zebranych podczasrozpatrywania ofert
z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych informując o tym, że Stowarzyszenie
na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych, którego jest prezesem, złożyło ofertę
konkursowa z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych -- a to w świetle ustawy

o działalności pożytku publicznego wyklucza ją z rozpatrywania ofert w tym zakresie.
Po zaopiniowaniu ofert z ww. zakresu Krystyna Dąbrowska uczestniczyła w dalszych pracach

komigi.
6. Komika postanowiła wezwać przedstawicieli dwóch oferentów (osoby uprawmone do
podpisywania ofert) w celu uzupełnienia oferty:
a) Gminnego Ludowego Klubu Sportowego NADARZYN do złożenia poprawek oferty pn.
,,W zdrowym ciele zdrowy duch",

b) StowarzyszeniaHonorowych Dawców Krwi Rzeczypospolita Polskiej Klub HDK SERCE
PRUSZKOWA, oferta pn. ,,Zdążyć z pomocą

etap I".

Uzupełnienia w obu ofertach dotyczyły zaznaczeniawłaściwych oświadczeń na ostatnią
stronie oferty. Obie oferty zostały uzupełnione.

7. Komika postanowiła,że oferty z zakresuochronyi promocji zdrowia zostanąrozpatrzone
w dn. 5 lipca 201 9 r., po złożeniu ww. uzupełnień ofert.
8. W głosowaniu na kartach ocen komika przyznała następującą liczbę punktów
1) oferta z zakresu oświaty i wychowania

Stowarzyszenie Powszechnych Inicjatyw Społecznych JASPIS, oferta pn. ,,Wolontariat

jak

to działa?Wolontariatw NGO powiatupruszkowskiego"-- 195pkt.;
2) oferty z zakresuochrony i promocji zdrowia

a) Gminny Ludowy Klub Sportowy NADARZYN, oferta pn. ,,W zdrowym ciele zdrowy
duch" 184pkt.,
b) Komorowskim Stowarzyszenie Aktywnych Seniorów i Osób Dotkniętych Chorobą
Parkinsona', oferta pn. ,,Aktywizacja osób złotego wieku o ograniczonej sprawności" --

162pkt.,
c) StowarzyszenieHonorowych Dawców Krwi Rzeczypospolita Polskiej Klub HDK SERCE
PRUSZKOWA,ofertapn. ,,Zdążyćz pomocą- etap1" - 154 pkt.;
3) oferty z zakresudziałalności na rzecz osób niepełnosprawnych
a) Towarzystwo Pomocy Dzieciom ze Speqalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Pruszkowieroferta pna,Zajęcia terapeutycznez aktywnego słuchania muzyki jako forma
rozwijająca umiejętności społeczne, muzyczne i poznawcze u dzieci z niepełnosprawnością
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intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi" oferta nie spełnia wymagań konkursu,
nie była oceniona na kartach ocen (brak zaznaczenia na ostatniej stronie właściwych
oświadczeń, brak załączonego wydruku KRS),
b) StowarzyszeniePowszechnych Inicjatyw Społecznych JASPIS oraz Stowarzyszeniena
Rzecz Dzieci i Osób z Niepełnosprawnością SZLAKIEM TĘCZY. oferta pn. ,,Włączenie
społeczne osób niepełnosprawnych

-- festyn edukacŃny .A/nię/ ma/'nugesz

Z/e/l?/ę raruyesz" --

146pkt )
c) Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki Koło Pruszków, oferta pn. ,,Zwykli -niezwykli. Wyjazd na ogólnopolskie spotkanie osób niewidomych" - 113 pkt.,
d) Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki Koło Pruszków, oferta pn. ,,Spotkanie
świąteczne dla osób niewidomych i słabowidzących" -- oferta nie spełnia wymagań konkursu,
nie była oceniona na kartach ocen (brak Wjaśnienia dot. terminu zakończenia zadania),
e) Fundacja TOTO ANIMO, oferta pn. ,,Aktywme 201 9" - 106 pkt.;
4) oferty z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradyqi narodową, pielęgnowania
polskości oraz rozwoju świadomości narodową, obywatelskiej i kulturowej :

a) Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Pruszkowie, oferta pn. ,,Tablica Żołnierzom
Niezłomnym }my#/ęQm" 9/ pb.,
b) Towarzystwo Pomocy Dzieciom ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Pruszkowie, oferta pn. ,,Tam, gdzie się wszystko zaczęło -- wycieczka historyczna
w 80.rocznicęwybuchu ll wojny światową (Westerplatte,Gdańsk,Gdynie, Sztutowo)" oferta nie spełnia wymagań konkursu, nie była oceniona na kartach ocen (brak zaznaczeniana
ostatniej stronie właściwych oświadczeń,brak załączonegowydruku KRS),
c) Stowarzyszenie TEATR TM, oferta pn. ,,Spotkania z literaturą: Z,/h4'0, oy'ćO'zno /l?oya
i .Rapsoć#a Warszau,ska. Upamiętnienie 450.rocznicy utworzenia Rzeczpospolitej Obojga
Narodów oraz 75.rocznicy Powstania Warszawskiego" -- 100 pkt.,

d) Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum
Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana w Pruszkowie", oferta pn. ,,100 lat historii LO im.
T. Zana w 100.lecie niepodległości -- etap 11. 35.lecie działania Towarzystwa" -- 165 pkt.,
e) FundacjaSOFIJKA Edukacja i Rozwój, oferta pn. ,,Pokój zagadeko Wielkich Polakach
dla uczniów powiatu pruszkowskiego"- 192 pkt.,
f) Chorągiew StołecznaZHP, oferta pn. ,,Obóz pod namiotami w Przerwankach"- oferta nie
spełnia wymagań konkursu, nie była oceniona na kartach ocen (oferta niespqna, opis zadania

nieadekwatny do tytułu i kosztorysu, dot. dwóch różnych zadań; niewłaściwy termin
rozpoczęcia zadania),
g) Pruszkowskim Stowarzyszenie Patriotyczne, oferta pn. ,,Centralne Biuro Konstrukcji

Obrabiarekw Pruszkowie -- wczoraj i dziś" - oferta nie spełnia wymagań konkursu, nie była
oceniona na kartach ocen (brak właściwej reprezentacji, brak zaznaczenia na ostatnią stronie
właściwych oświadczeń);

5) oferty z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
a) Towarzystwo Pomocy Dzieciom ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Pruszkowie, oferta pn. ,,Aktywny wrzesień niepełnosprawnych" - oferta nie spełnia
wymagań konkursu, nie była oceniona na kartach ocen (brak zaznaczenia na ostatnią stronie
właściwych sfomułowań, brak załączonegowydruku KRS),
b) Międzyszkolny Klub Sportowy PRI.JSZKOW,oferta pi!-,,ll Memoriał Krzysztofa Zolika" oferta nie spełnia wymagań konkursu, nie była oceniona na kartach ocen (brak co najmnid
10% wkładu osobowego),
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c) Piłkarski Klub Sportowy LEGION PRUSZKOW, oferta pn. ,,Obóz piłkarski w Olecku dla
dzieci i młodzieży -- mieszkańców powiatu pruszkowskiego" 157 pkt.,
d) Uczniowski Klub Sportowy BUDOWLANKA w Pruszkowie", oferta pn. ,,Szło///ay skrzaO
f żał/ -- szkolenie piłkarskie dzieci z roczników 2011, 2012 i młodsi poprzez prowadzenie
zajęć treningowych oraz gry i zabawy sportowedla najmłodszych" -- 188 pkt.,
e) Gminny Ludowy Klub Sportowy NADARZYN, oferta pn. ,,Siatkarskie wakacje

z mistrzami"- 180 pkt.,
f) Uczniowski Klub Sportowy TOP DANCE, oferta pn. ,,Roztańczonaszkolnajesień" - oferta
nie spełnia wymagań konkursu, nie była oceniona na kartach ocen (złożona na niewłaściwym
druku).
g) Uczniowski Klub Sportowy TOP DANCE, oferta pn. ,,Lato na sportowo
z UKS TOP DANCE Pruszków" - oferta nie spełnia wymagań konkursu, nie była oceniona na
kartach ocen (złożona na niewłaściwym druku),
h) Chorągiew Stołeczna ZHP, oferta pn. ,,Obóz pod namiotami w Przerwankach" -- 94 pkt.,
i) Klub
Sportowy PANTERA BRWINÓW.
oferta pn. ,,Aktywność rodzinna

i pokoleniowa w kulturze fizyczną" - oferta nie spełnia wymagań konkursu, nie była
oceniona na kartach ocen (brak Wjaśnienia wydłużenia terminu zakończenia zadania poza
okres określony w ogłoszeniu),
j) Stowarzyszenie 5 PLUS, oferta pn. ,,Tumią koszykówki(3x3
Powiat Pruszkowski
Challenge) z okazji 20.lecia powstania Powiatu Pruszkowskiego" 102 pkt.

9. Komisja postanowiłazarekomendowałZarządowi Powiatu następująceoferty
i przyznać im dotacje w wysokości:
1) oferta z zakresu oświaty i wychowania

Stowarzyszenie Powszechnych Inicjatyw Społecznych JASPIS, oferta pn. ,,Wolontariat
to działa? Wolontariat w NGO powiatu pruszkowskiego"
1000 zł;

jak

2) oferty z zakresuochrony i promocji zdrowia
a) Gminny Ludowy Klub Sportowy NADARZYN, oferta pn. ,,W zdrowym ciele zdrowy
duch" -- 4236 zł,
b) Komorowskie Stowarzyszenie Aktywnych Seniorów i Osób Dotkniętych
Choroba
Parkinsona', oferta pn. ,,Aktywizacja osób złotego wieku o ograniczonej sprawności"
)U4U Z:l.,

c) StowarzyszenieHonorowychDawców Krwi RzeczypospolitaPolskie Klub HDK SERCE
PRUSZKOWA, oferta pn. ,,Zdążyć z pomocą - etap 1" wskazaniedo realizaqi zadania
w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z uwagi na
wysoką wartość projektu -- zakup sprzętu do ratowania ludzkiego życia oraz możliwość
późniejszego, wieloletniego zastosowania;

3) oferty z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
a) Stowarzyszenie Powszechnych Inicjatyw

Społecznych JASPIS oraz Stowarzyszenie na

Rzecz Dzieci i Osób z Niepełnosprawnością SZLAKIEM TĘCZY. oferta pn. ,,Włączenie
społeczne osób niepełnosprawnych -- festyn edukacyjny Mniej marnzVesz-- Z/em/ę ra/ujesz" -5928 zł
9
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b) Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki Koło Pruszków, oferta pn. ,,Zwykli
niezwykli. Wyjazd na ogólnopolskie spotkanie osób niewidomych" - 6072,00 zł,
e) Fundacja TOTO ANIMO, oferta pn. ,,Aktywnie 20 19" -- 4500,00 zł;
4) oferty z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej :

a) Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i PrzŃaciół Gimnazjum i Liceum
Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana w Pruszkowie", oferta pn. ,,100 lat historii LO im.
T. Zana w 100.lecie niepodległości -- etap 11.35.lecie działania Towarzystwa" 5000,00 zł ze
wskazaniem na realizację l części oferty: spotkanie w LO im. T. Zana w Pruszkowie,

e) Fundacja SOFIJKA -- Edukacja i Rozwój, oferta pn. ,,Pokój zagadeko Wielkich Polakach
dla uczniów powiatu pruszkowskiego" 5000,00 zł;
5) oferty z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

a) Piłkarski Klub Sportowy LEGION PRUSZKOW, oferta pn. ,,Obóz piłkarski w Olecku dla
dzieci i młodzieży -- mieszkańców powiatu pruszkowskiego" -- 10 000,00 zł,
d) Uczniowski Klub Sportowy BUDOWLANKA w Pruszkowie", oferta pn. ,,Szko///zzy
s#rzaQ
f żak/ -- szkolenie piłkarskie dzieci z roczników 2011, 2012 i młodsi poprzez prowadzenie
zajęć treningowych oraz gry i zabawy sportowe dla najmłodszych" 3426 zł,
e) Gminny

Ludowy

Klub

Sportowy

NADARZYN,

oferta

pn. ,,Siatkarskie

wakacje

z mistrzami"-- 4000,00zł;
10. Komisja postanowiła przedstawić wyniki
oceny ofert
Zarządowi Powiatu
Pruszkowskiego, w celu dokonania wvbom oferty do realizacji zadania oraz w celu określenia
wysokości Przyznanej dotacji.

Agnieszka Kuźmińska

Michał Landowski

Krystyna Dąbrowska

Bogdan Urban

.U.:.
k:qB...&.
?.dw

Załączniki

4 oświadczeniaczłonkówkomigi
2 wnioski o powołaniedo komisji

100kartocen

protokołowała: Renata Białoszewska

