
INFORMACJA

KOMISJI KONKURSOWEJ

z dnia 5 marca 2020 roku

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 roku poz. 688 z późno zm.),
Uchwała nr XVII/9812019 Rady Miasta Garwolina z dnia 29 października 2019 roku
w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Miasta Garwolina z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok,
Zarządzenie Nr 21/2020 Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 10 lutego 2020 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań
publicznych w 2020 roku w zakresie ochrony zdrowia,
Zarządzenie Nr 2412020 Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 28 lutego 2020 roku
w sprawie powołania składu komisji konkursowej do przeprowadzenia w trybie ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłoszonych otwartych konkursów
ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku w zakresie kultury
fizycznej, ochrony zdrowia oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

W dniu 5 marca 2020 roku komisja konkursowa dokonała otwarcia ofert złożonych w ramach
otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku w zakresie
ochrony zdrowia oraz ich oceny formalnej.

Oferty złożone w ramach w/w konkursu oceniono pod względem formalnym zgodnie
Regulaminem postępowania komisji konkursowej stanowiącym załącznik do Zarządzenia
Nr 2412020 Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 28 lutego 2020 roku.

Wyniki oceny formalnej:

Lp Nazwa oferenta Zadanie Ocena
formalna

Stowarzyszenie Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim-
1 "Trzeźwymi prowadzenie grup samopomocowych osób Pozytywna

Bądźcie" uzależnionych i współuzależnionych
Stowarzyszenie Aktywizowanie społeczności lokalnej do dbałości o

2 Wspólnota zdrowie poprzez poprawę sprawności fizycznej i Negatywna
Powiatowa intelektualnej.

Stowarzyszenie Organizacja wypoczynku letniego z programem
3 profilaktycznym dla dzieci i młodzież w szczególności PozytywnaPomocy Dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych z problemem alkoholowym

Stowarzyszenie Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych - alternatywne

4 Proobronne formy spędzania wolnego czasu wolnego dla dzieci i Pozytywna
"Garda"

młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych
ciysfunkcją

Stowarzyszenie Organizacja wypoczynku letniego z programem
5 profilaktycznym dla dzieci i młodzież w szczególności PozytywnaCalos Cagathos z rodzin dysfunkcyjnych z problemem alkoholowym



Fundacja na rzecz

6 dzieci i osób z Integracja środowisk osób niepełnosprawnych Pozytywnaautyzmem
.Autyzmowcy"
Stowarzyszenie na
rzecz dzieci,

7 młodzieży i Integracja środowisk osób niepełnosprawnych Pozytywnadorosłych osób
niepełnosprawnych
"Sportowa"
"Stowarzyszenie Aktywizowanie społeczności lokalnej do dbałości oSympatyków Klubu8 Seniora w zdrowie poprzez poprawę sprawności fizycznej i Pozytywna

Garwolinie" intelektualnej.

Przewodniczqcy Komisji Konkursowej 
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