NESOD: 2020-5715		2/4
Przyg.: PS-II/529
PS.524.14.2019
Dokument : 2020-5715


P R O T O K Ó Ł
z przebiegu posiedzenia Komisji Konkursowej 
oceniającej oferty, złożone w otwartym konkursie ofert, na wsparcie w 2020 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze: 

przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 
(zwalczanie i przeciwdziałanie alkoholizmowi)

W dniu 14 stycznia 2020 roku o godz. 12:00 w pokoju 102 Urzędu Miasta Rybnika 
zebrała się Komisja Konkursowa, zwana dalej „Komisją”, powołana zarządzeniem 
nr 720/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 12 grudnia 2019 roku, w składzie:

Piotr Masłowski 		  –	Przewodniczący,
Barbara Koza		  –	Zastępca Przewodniczącego,
Żaneta Gałuszka		  –	Członek,
Aleksandra Nieszporek	  –	Członek,
oraz
Edyta Wąsowicz, która została zaproszona do uczestnictwa z głosem doradczym w pracach Komisji (osoba spoza Komisji, posiadająca specjalistyczną wiedzę 
z dziedziny obejmującej zakres zadań publicznych, których dotyczy konkurs),

opiniująca oferty złożone w otwartym konkursie ofert, ogłoszonym zarządzeniem 
nr 678/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 listopada 2019 roku, na wsparcie 
w 2020 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (zwalczanie i przeciwdziałanie alkoholizmowi).
Miejsce i czas konkursu: 
miejsce ogłoszenia:
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rybnika bip.um.rybnik.eu, zakładka Organizacje pozarządowe/Realizacja zadań publicznych/Tryb konkursowy, 
tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta Rybnika (obok pokoju 006),
strona internetowa Miasta www.rybnik.eu,
Generator eNGO na stronie internetowej www.rybnik.engo.org.pl,
data ogłoszenia konkursu		 – 	22 listopada 2019 roku,
ostateczny termin składania ofert	 – 	16 grudnia 2019 roku,
data rozstrzygnięcia konkursu	 – 	do 30 stycznia 2020 roku.

Liczba zgłoszonych ofert:
Do prawidłowo ogłoszonego konkursu złożono 17 ofert, w tym:
Lp.
Oferent
Adres
Nazwa własna zadania
zadanie: realizacja przedsięwzięć, mających na celu wspieranie środowisk abstynenckich
1.
Rybnickie Stowarzyszenie Abstynenckie „Zgoda”
ul. Saint Vallier 4
44-200 Rybnik
Trzeźwe życie
2.
Towarzystwo Sportowe ROW
ul. Krakusa 26
44-200 Rybnik
„PIJE LOSER, NIE PIJ!”
realizacja działań mających na celu rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, tworzenie i upowszechnianie działań profilaktycznych, edukacyjnych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym
3.
Regionalne Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej 
w Rybniku
ul. Gwarków 14
44-200 Rybnik
TRATWA
zadanie: realizacja działań służących promocji zdrowego stylu życia z uwzględnieniem aktywności kulturalnej i sportowej dzieci oraz młodzieży w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi
4.
Strefa WzW, wolnych
 z wyboru
ul. Sosnowa 7
44-203 Rybnik
POZYTYWKA 2020
5.
Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy
ul. Powstańców 
Śląskich 40/42
 44-200 Rybnik
W zrdowym ciele, zdrowy duch vol.2
6.
Rybnicki Klub Ju Jitsu Sportowego
ul. Dąbrówki 21a/15
44-210 Rybnik
Sport?Tak!!!Alkohol?Nie!!!
7.
ZHP Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Rybnickiej
ul. Szafranka 7
44-200 Rybnik
Czas na zdrowy tryb życia bez nałogów
8.
Stowarzyszenie Przyjaciół 
i Wychowanków Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku - DLA DOBRA
ul. Małachowskiego 145
44-251 Rybnik
Zdrowo i bezpiecznie spędzam czas wolny 2020.
zadanie: realizacja działań profilaktycznych adresowanych do grup ryzyka i młodych ludzi eksperymentujących z alkoholem
9.
Fundacja Po Skrzydła
ul. Wasilewskiego 3/Ib
 41-208 Sosnowiec
Mocni bez procentów - profilaktyka uzależnień od alkoholu wśród dzieci 
i młodzieży
10.
Stowarzyszenie „Akademia Rozwoju Edukacji Kreatywnej”
ul. Gliwicka 257
44-207 Rybnik
Rybnickie szkoły wolne od alkoholu
zadanie: organizacja kampanii, realizacja programów i działań edukacyjnych promujących życie bez przemocy
11.
Regionalne Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej 
w Rybniku
ul. Gwarków 14
44-200 Rybnik
Konferencje i spotkania profilaktyczno - edukacyjne
12.
Fundacja Po Skrzydła
ul. Wasilewskiego 3/Ib
 41-208 Sosnowiec
Gdzie kończą się żarty, a zaczyna prześladowanie - przeciwdziałanie przemocy wśród dzieci i młodzieży
zadanie: realizacja programów kierowanych do specyficznych grup odbiorców zagrożonych lub uzależnionych od alkoholu
13.
Fundacja Dobry Start dla Wszystkich
ul. Wyzwolenia 17/4 
44-200 Rybnik
Uliczne wsparcie
14.
CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE DOBROCZYNNE ODDZIAŁ TERENOWY RYBNIK-NIEWIADOM
ul. Sportowa 136/1
 44-273 Rybnik
REALIZACJA PROGRANÓW KIEROWANYCH DO SPECYFICZNYCH GRUP ODBIORCÓW ZAGROŻONYCH LUB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU
15.
Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwości „INTEGRUM” w Rybniku
ul. Lompy 10
44-253 Rybnik 
Program rozwojowy dla osób uzależnionych od alkoholu oraz osób pochodzących 
z rodzin z problemem alkoholowym
zadanie: działania profilaktyczne i edukacyjne na obszarach rewitalizacji zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji w Rybniku, tj. obejmujące fragmenty dzielnic: Boguszowice, Chwałowice, Niedobczyce, Niewiadom, Paruszowiec-Piaski oraz Śródmieście
16.
Stowarzyszenie „17-tka”
Osiedle Południe 17b/2 44-253 Rybnik
Rybnicki System Profilaktyki Społecznej
17.
Fundacja Po Skrzydła
ul. Wasilewskiego 3/Ib
 41-208 Sosnowiec
Procentom mówię nie - profilaktyka uzależnień od alkoholu wśród dzieci 
i młodzieży na obszarach rewitalizacji zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji w Rybniku, tj. obejmujące fragmenty dzielnic: Boguszowice, Chwałowice, Niedobczyce, Niewiadom, Paruszowiec-Piaski oraz Śródmieście

Wyniki oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert, dokonanej przez Komisję:

17 ofert, złożonych do otwartego konkursu ofert, odpowiada wymogom formalnym, wskazanym w treści ogłoszenia konkursu, tj.:
zostały złożone przez uprawnione podmioty,
zostały złożone w sposób określony w Rozdziale I ust. 5 ogłoszenia konkursu, 
zostały złożone w terminie wskazanym w ogłoszeniu konkursu,
łączny udział wkładu własnego finansowego i świadczeń pieniężnych 
od odbiorców zadania (w przypadku ich pobierania) nie jest mniejszy niż 
20% kosztów realizacji zadania,
zostały podpisane przez osobę/y umocowaną/e do składania oświadczeń woli 
w imieniu podmiotu;

oferty nieodpowiadające wymogom formalnym, określonym w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert: brak;
Komisja dokonując oceny merytorycznej złożonych ofert wzięła pod uwagę kryteria, wskazane w treści ogłoszenia konkursu, tj.:
możliwość realizacji zadania publicznego przez podmiot, 
przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym 
w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot będzie realizował zadanie publiczne, 
planowany przez podmiot udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania,
planowany przez podmiot wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków, 
zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego, w tym dodatkowe informacje dotyczące rezultatów (planowany poziom osiągnięcia i sposób monitorowania rezultatów),
doświadczenie podmiotu w realizacji podobnych zadań,  
analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku podmiotu, który w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
staranność w wypełnieniu formularza oferty, w tym czytelność opisu kolejnych działań planowanych przy realizacji zadania;
na podstawie dokonanej oceny, Komisja rekomenduje do dofinansowania oferty wymienione w załączniku nr 1 (oferty spełniają wymagania formalne, zostały zaopiniowane pozytywnie pod względem merytorycznym, zaproponowane działania zawierają treści profilaktyczne, a tym samym wpisują się w obszar przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w stopniu umożliwiającym przyznanie dotacji);

oferty wymienione w załączniku nr 2 do niniejszego protokołu nie uzyskały rekomendacji Komisji. Uzasadnienie ofert nierekomendowanych zawarto 
w kolumnie 5 ww. załącznika;

Odrębne stanowisko członka Komisji:

Nie wniesiono odrębnych stanowisk podczas prac Komisji.

Informacja o wyłączeniu członka z prac Komisji:

Wobec członków Komisji nie wystąpiły przesłanki dotyczące wyłączenia pracownika, zgodnie 
z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).

Podpisy członków Komisji:

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..


Podpis osoby uczestniczącej w posiedzeniu Komisji z głosem doradczym:	

……………………………………..



			


