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P R O T O K Ó Ł 
z przebiegu posiedzenia Komisji Konkursowej 
oceniającej oferty, złożone w otwartym konkursie ofert, 
na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze: 

przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 
(zwalczanie i przeciwdziałanie alkoholizmowi)

1.	W dniu 11 stycznia 2019 roku o godz. 9:00, w pokoju 102 Urzędu Miasta Rybnika, zebrała się Komisja Konkursowa, zwana dalej „Komisją”, powołana zarządzeniem 
nr 825/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 13 grudnia 2018 roku z późn. zm., 
w składzie:

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

oceniająca oferty złożone w otwartym konkursie ofert, ogłoszonym zarządzeniem 
nr 792/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26 listopada 2018 r., na wsparcie 
w 2019 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (zwalczanie i przeciwdziałanie alkoholizmowi).

2.	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 		– 	28 listopada 2018 roku,
ostateczny termin składania ofert 	–	19 grudnia 2018 roku,
data rozstrzygnięcia konkursu 	– 	do dnia 15 stycznia 2019 roku. 

3.	Liczba zgłoszonych ofert:

Do prawidłowo ogłoszonego konkursu złożono 15 ofert, w tym: 

Lp.
Oferent
Adres
Nazwa własna zadania
zadanie: wsparcie procesu zdrowienia osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin 
w stowarzyszeniach abstynenckich
1
Rybnickie Stowarzyszenie Abstynenckie „ZGODA”
ul. Saint Vallier 4
44-200 Rybnik
ŻYCIE NA TRZEŹWO
zadanie: 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 problemem alkoholowym
2
Regionalne Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej w Rybniku
ul. Gwarków 14
44-200 Rybnik
TRATWA
zadanie: realizacja służących promocji zdrowego stylu życia z uwzględnieniem aktywności kulturalnej i sportowej dzieci oraz młodzieży w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi
3
Strefa WzW, wolnych z wyboru
ul. Sosnowa 7
44-200 Rybnik
POZYTYWKA 2019
4
Stowarzyszenie Przyjaciół 
i Wychowanków Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku – DLA DOBRA
ul. Małachowskiego 145
44-251 Rybnik
Jak zdrowo i bezpiecznie spędzać czas wolny?
5
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Rybnickiej
ul. Szafranka 7
44-200 Rybnik
CZAS NA ZDROWY TRYB ŻYCIA BEZ NAŁOGÓW
6
Stowarzyszenie Przyjaciół 
i Wychowanków Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku – DLA DOBRA
ul. Małachowskiego 145
44-251 Rybnik
Jesteśmy kreatywni i nieuzależnieni
7
Stowarzyszenie z Wyboru

ul. Władysława Broniewskiego 23, 44-217 Rybnik
Edukacja z Wyboru
8
Towarzystwo Sportowe ROW
ul. Krakusa 26, 
44-200 Rybnik
Piłkarki mówią NIE - sportowa alternatywa w środowiskach zagrożonych alkoholizmem
9
Rybnicki Klub Ju Jitsu Sportowego
ul. Dąbrówki 21a/15
44-210 Rybnik
Wakacje na sportowo bez 
alkoholu z RKJJS
zadanie: realizacja działań profilaktycznych adresowanych do grup ryzyka i młodych ludzi eksperymentujących z alkoholem
10
Stowarzyszenie na rzecz psychoprofilaktyki 
i promocji zdrowia psychicznego VALIDUS
ul. Andersa 6, 
44-270 Rybnik
Młodość bez alkoholu - to możliwe!
11
Stowarzyszenie Instytut Społeczny Silesia
ul. Maksymiliana Basisty 6
44-200 Rybnik
Procenty to nie tylko alkohol
12
Parafia Rzymskokatolicka Najświętszego Serca Pana Jezusa w Niedobczycach
ul. Wołodyjowskiego 5, 44-270 Rybnik
Biorę życie na trzeźwo
zadanie: prowadzenie edukacji na temat zjawiska przemocy w rodzinie, w szczególności  z problemem alkoholowym, możliwości przeciwdziałania i sposobów reagowania
13
Regionalne Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej w Rybniku
ul. Gwarków 14
44-200 Rybnik
„Życie jest warte tego aby przeżyć je w zdrowiu i w trzeźwości” – konferencje
zadanie: realizacja programów kierowanych do specyficznych grup odbiorców zagrożonych lub uzależnionych od alkoholu
14
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
15
Stowarzyszenie "17-tka"

Osiedle Południe 17b/2, 44-253 Rybnik
Rybnicki System Profilaktyki Społecznej

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

14 ofert złożonych do otwartego konkursu ofert, odpowiada wymogom formalnym, wskazanym w treści ogłoszenia konkursu, tj.:
	zostały złożone przez uprawnione podmioty,
	oferty zostały złożone w sposób określony w Rozdziale I ust. 6 ogłoszenia 
o konkursie, 
	zostały złożone w terminie wskazanym w ogłoszeniu konkursu,
	oferty zostały złożone na zadanie, którego minimalny koszt całkowity jest 
nie mniejszy niż 10.000 zł,
	zawierają minimalny udział innych środków finansowych w stosunku do kwoty dotacji,
	w ofertach w części IV pkt 8 Kalkulacja przewidywanych kosztów nie dokonano wyceny wkładu rzeczowego,
	zostały podpisane przez osobę/y umocowaną/e do reprezentacji podmiotu,

do ofert zostały dołączone wymagane załączniki;

oferta nieodpowiadająca wymogom formalnym, określonym w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert: oferta  Rybnickiego Klubu Ju Jitsu Sportowego 
na realizację projektu pn.: „Wakacje na sportowo bez alkoholu z RKJJS” (w części 
IV oferty pkt 8 Kalkulacja przewidywanych kosztów dokonano wyceny wkładu rzeczowego, co stanowi niezgodność z treścią otwartego konkursu ofert).
Komisja dokonując oceny merytorycznej złożonych ofert wzięła pod uwagę kryteria, wskazane w treści ogłoszenia konkursu ofert, tj.:
oceniła możliwość realizacji zadania publicznego przez podmiot, 
	oceniła przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, 
w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
oceniła proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot będzie realizował zadanie publiczne,   
uwzględniła planowany przez podmiot udział środków finansowych własnych 
lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania,
uwzględniła planowany przez podmiot wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
uwzględniła 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,
	oceniła doświadczenie podmiotu w realizacji podobnych zadań, 
	oceniła staranność w wypełnieniu formularza oferty, w tym czytelność opisu kolejnych działań planowanych przy realizacji zadania;

na podstawie dokonanej oceny Komisja rekomenduje do dofinansowania następujące oferty (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):

Lp.
Oferent
Adres
Nazwa własna zadania
Proponowana wysokość dotacji
zadanie: wsparcie procesu zdrowienia osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin 
w stowarzyszeniach abstynenckich
1
Rybnickie Stowarzyszenie Abstynenckie „ZGODA”
ul. Saint Vallier 4
44-200 Rybnik
ŻYCIE NA TRZEŹWO
40.000 zł
zadanie: 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 problemem alkoholowym
2
Regionalne Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej w Rybniku
ul. Gwarków 14
44-200 Rybnik
TRATWA
20.000 zł
zadanie: realizacja służących promocji zdrowego stylu życia z uwzględnieniem aktywności kulturalnej i sportowej dzieci oraz młodzieży w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi
3
Strefa WzW, wolnych 
z wyboru
ul. Sosnowa 7
44-200 Rybnik
POZYTYWKA 2019
35.000 zł
4
Stowarzyszenie Przyjaciół 
i Wychowanków Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku – DLA DOBRA
ul. Małachowskiego 145
44-251 Rybnik
Jak zdrowo 
i bezpiecznie spędzać czas wolny?
8.520 zł
5
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Rybnickiej
ul. Szafranka 7
44-200 Rybnik
CZAS NA ZDROWY TRYB ŻYCIA BEZ NAŁOGÓW
15.000 zł
zadanie: realizacja działań profilaktycznych adresowanych do grup ryzyka i młodych ludzi eksperymentujących z alkoholem
6
Stowarzyszenie na rzecz psychoprofilaktyki 
i promocji zdrowia psychicznego VALIDUS
ul. Andersa 6, 
44-270 Rybnik
Młodość bez alkoholu - 
to możliwe!
10.400 zł
7
STOWARZYSZENIE INSTYTUT SPOŁECZNY SILESIA
ul. Maksymiliana Basisty 6
44-200 Rybnik
Procenty to nie tylko alkohol
11.100 zł
8
Parafia Rzymskokatolicka Najświętszego Serca Pana Jezusa w Niedobczycach
ul. Wołodyjowskiego 5, 44-270 Rybnik
Biorę życie 
na trzeźwo
11.000 zł
zadanie: prowadzenie edukacji na temat zjawiska przemocy w rodzinie, w szczególności 
z problemem alkoholowym, możliwości przeciwdziałania i sposobów reagowania
9
Regionalne Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej w Rybniku
ul. Gwarków 14
44-200 Rybnik
„Życie jest warte tego aby przeżyć je w zdrowiu 
i w trzeźwości” – konferencje.
9.950 zł
zadanie: realizacja programów kierowanych do specyficznych grup odbiorców zagrożonych 
lub uzależnionych od alkoholu
10
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
100.000 zł
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
11
Stowarzyszenie "17-tka"

Osiedle Południe 17b/2, 44-253 Rybnik
Rybnicki System Profilaktyki Społecznej
11.700 zł



RAZEM
272.670 zł

wykaz ofert, które nie uzyskały rekomendacji Komisji wraz z uzasadnieniem:


Oferent
Adres
Nazwa własna zadania
Uzasadnienie 
zadanie: realizacja służących promocji zdrowego stylu życia z uwzględnieniem aktywności kulturalnej i sportowej dzieci oraz młodzieży w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi
1
Stowarzyszenie Przyjaciół 
i Wychowanków Zespołu Szkół nr 6 
w Rybniku – DLA DOBRA
ul. Małachowskiego 145
44-251 Rybnik
Jesteśmy kreatywni 
i nieuzależnieni
Niewielka skala oddziaływań profilaktycznych w porównaniu 
z innymi rekomendowanymi ofertami w tym obszarze. Brak liczbowego określenia skali działań planowanych przy realizacji zadania publicznego.
2
Stowarzyszenie 
z Wyboru

ul. Władysława Broniewskiego 23, 44-217 Rybnik
Edukacja z Wyboru
Niewielka skala oddziaływań profilaktycznych w porównaniu 
z innymi rekomendowanymi ofertami w tym obszarze; większa część pozycji w kosztorysie niezwiązana z profilaktyką (w tym duża kwota przeznaczona 
na obsługę i promocję zadania).
3
Towarzystwo Sportowe ROW
ul. Krakusa 26, 
44-200 Rybnik
Piłkarki mówią NIE - sportowa alternatywa 
w środowiskach zagrożonych alkoholizmem
Oferta w głównej mierze sportowa:
- niewielka skala oddziaływań profilaktycznych w stosunku 
do działań sportowych,
- koszty ponoszone z dotacji wyłącznie na działania sportowe (zakup sprzętu, wynagrodzenie trenerów),
- nie wskazano, jakie kwalifikacje 
i doświadczenie w zakresie profilaktyki posiada zaangażowany w projekt pedagog,
- nie wyszczególniono w jakim wymiarze czasu i charakterze będzie się odbywać praca psychologa (wskazano jedynie, 
że raz w miesiącu przyjdzie 
na trening).


5.	Odrębne stanowisko członka Komisji:

Nie wniesiono odrębnych stanowisk podczas prac Komisji.

6.	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)

7.	Podpisy członków Komisji:

…………..……….. 		
	…………..………..
…………..………..
…………..………..
Podpis osoby uczestniczącej w posiedzeniu Komisji z głosem doradczym:	

……………………………………..




