
Protokół z posiedzenia Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację w 2020 r. zadania 

publicznego przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z dnia 28.01.2020 r. 

Komisja w składzie:  

- Krzysztof Nowacki  –  Sekretarz Gminy Oborniki, przewodniczący komisji, 
- Iwona Chmielarczyk  –  przedstawicielka organizacji pozarządowej reprezentująca Towarzystwo 

Przyjaciół Dzieci, członkini komisji, 
- Małgorzata Lis –  Specjalista pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Obornikach, 

członkini komisji, 
- Błażej Matczuk  – Inspektor Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego Urzędu Miejskiego 

w Obornikach, członek komisji, 
- Magdalena Helbik  –  protokolantka, 

powołana Zarządzeniem Burmistrza Obornik nr 20/2020 z dnia 27 stycznia 2020 r. zebrała się dnia 28 stycznia 
2020 r. w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przez podmioty 
prowadzące działalność pożytku publicznego w 2020 r. w zakresie: 

pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 

 Wspieranie działań na rzecz mieszkańców gminy Oborniki skierowanych do osób 
zainteresowanych wszczęciem postępowania upadłościowego osób nieprowadzących 
działalności gospodarczej (z rozdziału 85295) 

ogłoszonego Zarządzeniem Burmistrza Obornik nr 199/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.   

Wysokość planowanej dotacji w 2020 r. wynosi: 6 000,00 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 wpłynęła 1 oferta. Złożona oferta podlegała rozpatrzeniu. 
Komisja podczas posiedzenia dokonała oceny merytorycznej złożonej oferty:  

LP. OFERENT ZADANIE 
CAŁKOWITY 

KOSZT 

WNIOSKOWANA 

KWOTA 

PRZYZNANA 

KWOTA 

1.  

Fundacja  
„Na prostej drodze" 

64-600 Oborniki, 
ul. Droga Leśna 60 

Wspieranie działań na rzecz 
mieszkańców gminy Oborniki 

skierowanych do osób zainteresowanych 
wszczęciem postępowania 

upadłościowego osób nieprowadzących 
działalności gospodarczej 

6 720,00 zł 6 000,00 zł 6 000,00 zł 

KOSZT CAŁKOWITY 6 720,00 zł 6 000,00 zł 6 000,00 zł 

Podpisy komisji: 

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

2. Iwona Chmielarczyk – członkini komisji …………………………………………………. 

3. Małgorzata Lis – członkini komisji …………………………………………………. 

4. Błażej Matczuk – członek komisji …………………………………………………. 

Magdalena Helbik – protokolantka …………………………………………………. 

Zatwierdzam:   

 

 ………………………………….. 


