
Protokół z posiedzenia komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego przez podmioty 

prowadzące działalność pożytku publicznego z dnia 30.12.2019 r. 

Komisja w składzie:  

- Krzysztof Nowacki – Sekretarz Gminy Oborniki, przewodniczący komisji konkursowej, 

- Krzysztof Hetmański – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Obornikach, członek komisji konkursowej, 

- Agnieszka Nowaczyk – Główna księgowa Ośrodka Pomocy Społecznej w Obornika, członkini komisji konkursowej, 

- Stefania Kiwertz –  przedstawicielka organizacji pozarządowej reprezentująca stowarzyszenie „NW Włoczykije”, członkini Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Obornikach, członkini komisji konkursowej, 

- Błażej Matczuk – Inspektor Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego Urzędu Miejskiego w Obornikach, członek komisji konkursowej, 

- Magdalena Helbik – protokolantka, 

powołana Zarządzeniem Burmistrza Obornik nr 197/2019 z dnia 24 grudnia 2019 r. zebrała się dnia 30 grudnia 2019 r. w celu rozstrzygnięcia 

otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2020 roku w zakresie: 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 

 Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej, w formie świetlic środowiskowych.   

Wysokość planowanej dotacji wynosi 310 000,00 zł. W terminie wyznaczonym w treści ogłoszenia Burmistrza Obornik o otwartym konkursie ofert na 

realizację zadania publicznego przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w ww. zakresie opublikowanego dnia 28.11.2019 r., 

stanowiącego załącznik nr 1 Zarządzenia Nr 185/2019 Burmistrza Obornik z dnia 28 listopada 2019 r., wpłynęła 1 (jedna) oferta. Złożona oferta 

podlegała rozpatrzeniu. Komisja podczas posiedzenia dokonała oceny merytorycznej złożonej oferty:  



 

LP. NAZWA WNIOSKODAWCY ZADANIE 
CAŁKOWITY 

KOSZT 

WNIOSKOWANA 

KWOTA 

PRZYZNANA 

KWOTA 

1.  

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 

Oddział w Obornikach 

64-600 Kowanówko, ul. Miłowody 2 

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego 

dla dzieci, o których mowa w przepisach 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej, w formie świetlic środowiskowych 

319 102,00 zł 310 000,00 zł 310 000,00 zł 

KOSZT CAŁKOWITY 319 102,00 zł  310 000,00 zł  310 000,00 zł  

Podpisy komisji: 

1. Krzysztof Nowacki – przewodniczący komisji  ……………………………………………………. 

2. Krzysztof Hetmański – członek komisji ……………………………………………………. 

3. Agnieszka Nowaczyk – członkini komisji ……………………………………………………. 

4. Stefania Kiwertz – członkini komisji ……………………………………………………. 

5. Błażej Matczuk– członek komisji ……………………………………………………. 

Magdalena Helbik – protokolant ……………………………………………………. 

 

 

Zatwierdzam:   ………………………………….. 


