ZARZĄDZENIE Nr ..Jj).~.1:.IQjR !ol.O/'8

PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE
z dnia

l4..~'::!.;.~1~ą 2018 f.

protokołu z dnia 20 kwietnia 2018 roku z posiedzenia komisji konkursowej
Nr 2058/0SRI2018 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 18 kwietnia
2018 roku do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania
publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu ochrony zwierząt w 2018 roku oraz ogłoszenia wyników
tego konkursu

w sprawie zatwierdzenia

powołanej Zarządzeniem

Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450) oraz § 7 ust. l pkt 6 załącznika do uchwały Nr XLVIIl/4521l7
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 października 2017r. w sprawie Programu współpracy gminy
Kędzierzyn - Koźle z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2018 zarządzam, co następuje:
§ l. l. Zatwierdzam protokół z dnia 20 kwietnia 2018 roku z posiedzenia komisji konkursowej powołanej
Nr 2058/0SRl2018 Prezydenta Miasta · Kędzierzyn-Koźle z dnia 18 kwietnia 20 18 roku
w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na
powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie ochrony zwierząt w 2018 roku
w brzmieniu stanowiącym załącznik nr l do niniejszego zarządzenia.
zarządzeniem

2. W postępowaniu konkursowym, o którym mowa w ust. l , wybrano realizatorów zadania publicznego
z zakresu ochrony zwierząt w 2018 roku pn. "Opieka nad wolno żyjącymi kotami z terenu gminy Kędzierzyn
Koźle w 2018 roku w tym ich dokarmianie". Wykaz podmiotów, które wybrano do realizacji zadania oraz
wysokość udzielonych dotacji określone zostały w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Miasta Kędzierzyn-Koźle.

Urzędu

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Infonnacji
Publicznej www.bip.kedzierzynkozle.pl, na stronie internetowej Gminy www.kedzierzynkozle.pl oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle.
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Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
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Załącznik

Protokół

{

...

z dnia 20 kwietnia 2018 roku

z posiedzenia komisji konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr 2058/0SRl2018 Prezydenta Miasta
z dnia 18 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia
ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy ,Kędzierzyn
Koźle z zakresu ochrony zwierząt w 2018 roku.
Kędzierzyn-Koźle

Skład

1)

komisji konkursowej:

Michał Kuś

- koordynator

współpracy

Gminy z organizacjami

pozarządowymi

2) Gabriela Helbin-Go\asz - kierownik Wydziału Ochrony Środowiska
konkursowej,
3) Sabina Podcerkiewny konkursowej.
Komisja ~

I.

'j

-

przewodniczący

Komisji,

Rolnictwa - członek komisji

Inspektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa - członek komisji

składzie.iM wyżej

na posiedzeniu

~

dniu 20 kwietnia 20 l8r.

stwierdziła

co

następuje:

l) w dniu 19 kwietnia 2018r., tj. w terminie przewidzianym w Zarządzeniu Nr 2035/QSRl20 18 Prezydenta
Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu ochrony zwierząt w 2018 roku,
w konkursie na realizację zadania pn. "Opieka nad wolno żyjącymi kotami z terenu gminy Kędzierzyn
Koźle w 2018 roku w tym ich dokarmianie" wpłynęły 2 oferty;
2)jedną ofertę złożyło

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Kędzierzynie-Koźlu ul. Stolarska 6A/l4 47zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym KRS 0000078912, a drugą
Kędzierzyńsko-Kozielskie Towarzystwo Przyjaciół Zwierząt i Opieki nad Zwierzętami w Kędzierzynie
Koźlu ul. Grunwaldzka 31 47-220 Kędzierzyn-Koźle zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym
KRS 0000401819.

200

II,

Kędzierzyn - Koźle

Komisja dokonała ~ złożonych ofert stosownie do

założeń

konkurso""Ych

i orzekła:

1. Oferta złożona przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Kędzierzynie-Koźlu na realizację
zadania publicznego pn. "Opieka nad wolno żyjącymi kotami z terenu gminy Kędzierzyn-Koźle w 2018 roku
w tym ich dokarmianie ":
l) jest kompletna,

spełnia

wymogi formalne i merytoryczne, o których mowa w

ogłoszeniu

o konkursie;

2) analiza oferty wykazała, że oferta w pierwszym etapie oceny uzyskała 8 punktów, co oznacza, że spełnione
zostały wymogi formalne i oferta została dopuszczona do etapu drugiego - oceny pod względem
merytorycznym, w którym uzyskała 15 punktów, co stanowi pozytywną ocenę;
3) kosztorys, harmonogram oraz zakres rzeczowy zadania nie wymagają poprawy, jednak należy
ofertę w punkcie 9 - "Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego" - pkt 3.2 i pkt 6;

poprawić

4) komisja konkursowa zdecydowała o przyjęciu oferty jako ważnej oraz pozytywnie opiniuje podpisanie
umowy na realizację zadania w 2018 roku, w tym przyznanie dotacji w wysokości określonej
w załączniku nr 2.
2. Oferta
Zwierzętami

złożona

na

Kędzierzyn-Koźle

Kędzierzyńsko-Kozielskie Towarzystwo Przyjaciół Zwierząt i Opieki nad
zadania publicznego pn. "Opieka nad wolno żyjącymi kotami z terenu gminy
w 2018 roku w tym ich dokarmianie ":

przez

realizację

l) jest kompletna,

spełnia

wymogi formalne i merytoryczne, o których mowa w

ogłoszeniu

o konkursie;

2) analiza oferty wykazała, że oferta w pierwszym etapie oceny uzyskała 8 punktów, co oznacza, że spełnione
zostały wymogi formalne i oferta została dopuszczona do etapu drugiego - oceny pod względem
merytorycznym, w którym uzyskała 15 punktów, co stanowi pozytywną ocenę;

3) kosztorys, harmonogram oraz zakres rzeczowy zadania nie wymagają poprawy, jednak
ofertę w punkcie 9 - "Przewidywane ŹIódła finansowania zadania publicznego" - pkt 6;

należy poprawić

4) komisja konkursowa zdecydowała o przyjęciu oferty jako waznej oraz pozytywnie opiniuje podpisanie
umowy na realizację zadania w 2018 roku, w tym przyznanie dotacji w wysokości określonej
w załączniku nr 2.
konkursu, określonymi w Zarządzeniu Nr 2035/0SR/2018 Prezydenta Miasta
z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację
zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu ochrony zwierząt w 2018 roku, w konkursie na
realizację zadania pn. "Opieka nad wolno żyjącymi kotami z terenu gminy Kędzierzyn-Koźle w 2018 roku
w tym ich dokannianie" komisja konkursowa rekomenduje, aby środki finansowe przeznaczone na realizację
zadania w wysokości 20.000 zł zostały podzielone równo pomiędzy obu oferentów, tj. każdy z nich otrzymał
dotację w wysokości 10.000 zł.

IlI.

Zgodnie z

założeniami

Kędzierzyn-Koźle

Na tym posiedzenie komisji konkursowej
Podpisy

I.

2.

członków

zakończono.

komisji konkursowej
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr .łQr;,.ł:.!.o.>'l! W) g
Prezydenta Miasta

Kędzierzyn-Koźle

z dnia.l ' .k.I,!.i<J.-'<2018 r

Wybór ofert oraz udzielenie dotacji na realizację zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle
z zakresu ochrony zwierząt w roku 2018 w okresie od daty zawarcia umowy do dnia 15.11.2018 roku.

lp.

nazwa oferenta

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
w Kędzierzynie-Koźlu

1.

Kędzierzyńsko-Kozielskie Towarzystwo
i Opieki nad Zwierzętami

2.

Przyjaciół Zwierząt

nazwa zadania
Opieka nad wolno
kotami z terenu
gminy Kędzierzyn-Koźle
w 2018 roku w tym ich
dokarmianie

wysokość

dotacji w

żyjącymi

Opieka nad wolno
kotami z terenu
gminy Kędzierzyn-Koźle
w 2018 roku w tym ich

10.000,00

.tyjącymi

10.000,00

dokarmianie
razem
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