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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: 

działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego

W dniu 10 stycznia 2019 roku godz. 17:00, w pokoju 11 (przy ul. Zamkowej) Urzędu Miasta Rybnika, zebrała się Komisja Konkursowa, zwana dalej „Komisją”, powołana Zarządzeniem nr 825/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 13 grudnia 2018 roku, 
w składzie:

Wojciech Świerkosz – Przewodniczący,
Julia Wójcik – Zastępca Przewodniczącego,
Hanna Szulik – Członek,
Lidia Wrzosek – Członek.

oceniająca oferty, złożone w otwartym konkursie ofert, ogłoszonym Zarządzeniem 
nr 777/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 19 listopada 2018 roku, na wsparcie 
w 2019 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze: działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.

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 	–	do dnia 19 grudnia 2018 roku,
data rozstrzygnięcia konkursu 	– 	do dnia 15 stycznia 2019 roku. 

Liczba zgłoszonych ofert:

Do prawidłowo ogłoszonego konkursu złożona została 1 oferta.

Oferta nieodpowiadająca wymogom formalnym, określonym w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert: 

Brak

Wykaz ofert, które nie uzyskały dofinansowania ze względu na ograniczone środki w konkursie:

Brak
Komisja rekomenduje do dofinansowania następującą ofertę:

lp.
podmiot
adres
nazwa zadania
proponowana 
wysokość dotacji
1
2
3
4
5
1
Fundacja Mniejszości Niemieckiej Województwa Śląskiego
ul. św. Józefa 31 C/3,
44-217 Rybnik
Wsparcie działalności wydawniczej
10 000 zł

RAZEM
10 000 zł




Uzasadnienie rekomendacji:

Projekt spełnia wymogi, określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) i w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze: działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w stopniu umożliwiającym przyznanie dotacji.

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 ze zm.).

Podpisy członków Komisji:

…………..……….. 		
…………..………..
…………..………..
…………..………..





