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Protokół  

z posiedzenia komisji opiniującej oferty realizacji zadań publicznych złożonych w ramach konkursu ofert 
 AKUMULATOR SPOŁECZNY 2017 - powiat kościerski (inicjatywy/projekty ze sfer pożytku publicznego) 

  

Informacje o posiedzeniu komisji 

DATA POSIEDZENIA 

 14 sierpnia 2017 r. 

MIEJSCE POSIEDZENIA 

 Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY 
 

ORGANIZATOR POSIEDZENIA 

 Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY, Fundacja Rozwoju Lokalnego PARASOL 
 

TEMAT POSIEDZENIA 

 Zaopinowanie ofert złożonych w ramach konkursu ofert AKUMULATOR SPOŁECZNY 2017 - powiat kościerski 
(inicjatywy/projekty ze sfer pożytku publicznego) 

OSOBA PRZEWODNICZĄCA 

MONIKA KOBAK 
 

PROTOKÓŁ SPORZĄDZIŁ 

ANDRZEJ CHMIELECKI 
 

DATA 
 14 sierpnia 2017 r. 

  

Uczestnicy posiedzenia: 

Komisja opiniująca oferty na realizację zadania AKUMULATOR SPOŁECZNY 2017 - powiat kościerski 
(inicjatywy/projekty ze sfer pożytku publicznego): 

 

1. Monika Kobak - przedstawiciel Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej  
2. Lucyna Błaszkowska – przedstawiciel jednostki budżetowej, animator młodzieżowy 
3. Andrzej Chmielecki -  przedstawiciel lokalnego Operatora Funduszu Fundacji Rozwoju Lokalnego Parasol 
4. Artur Rajkowski – ekspert Operatora zewnętrznego Funduszu Fundacji Pokolenia 
  

powołana UCHWAŁĄ nr 2/06/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. Komisja w składzie 4 osób stawiła się na posiedzeniu 
w dniu 14 sierpnia 2017 r. 

  

Porządek narady: 

1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Komisji. 

2. Zapoznanie członków zespołu z treścią zaproszenia do składania ofert. 

3. Poinformowanie członków komisji o sposobie przekazania do wiadomości potencjalnych oferentów informacji o 
konkursie ofert. Powyższa informacja ukazała się: 

1) na stronie internetowej, 
2) wywieszone zostały na tablicach ogłoszeń. 

4. Złożenie przez członków zespołu opiniującego oferty oświadczenia o niezwiązaniu z oferentami poprzez 
członkostwo, wolontariat, zasiadanie w organach wykonawczych, kontrolnych (Załącznik nr 2). 

Na konkurs wpłynęło 5 ofert w terminie zgodnym z treścią Zaproszenia do składania ofert. Oferty zestawione 
zostały w tabelach poniżej (tabela nr 1). 

Tabela nr 1 - wykaz organizacji, które przystąpiły do konkursu 

Lp. Podmiot Nazwa zadania Wnioskowana kwota 

1 Rodzice z Wiela Wiele jabłek. 4 964,00 zł 

2 Kiszewskie Stowarzyszenie Muzyki, 
Rekreacji i Sportu 

"Z muzyką przez życie" 5 000,00 zł 

3 Grupa nieformalna - LIPUSZ Lipusz wczoraj i dziś 5 000,00 zł 
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4 Stolemki Bliskie spotkania z Kaszubami 5 000,00 zł 

5 Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP 
w Karsinie 

Wieś bezpieczna, wieś wesoła, 
bezpieczeństwo od przedszkola.     

4 982,30 zł 

Łącznie:  24 946,30 zł 

 

 Oceny formalna: 

1. W pierwszym etapie: 

1) stwierdzono prawidłowość ogłoszenia konkursu i liczbę złożonych ofert, 
2) sprawdzono termin złożenia ofert konkursowych, otworzył koperty z ofertami, 
3) sprawdzono oferty pod względem formalnym. 

2. W drugim etapie: 

1) przeanalizowano merytoryczną zawartość ofert, 
2) wybrano najkorzystniejsze oferty konkursowe i zdecydowano o wysokości przyznanych środków na realizację 

zadania. 

Ponadto przy rozpatrywaniu oferty: 

1) dokonano oceny zgłoszonych możliwości realizacji zadania przez organizacje, 
2) oceniono zadeklarowaną przez organizacje jakość działania, kwalifikacje oraz doświadczenie osób, przy 

udziale których będzie realizowane zadanie, przeanalizowano rzetelność przedstawionej we wniosku kalkulacji 
kosztów realizacji zadania, w tym w relacji do zakresu rzeczowego zadania i związku z realizowanym 
zadaniem, 

3) uwzględniono zadeklarowany udział środków finansowych własnych, 
4) przeanalizowano atrakcyjność programu w stosunku do kosztów realizacji zadania. 

Po przeanalizowaniu przedłożonych ofert członkowie zespołu stwierdzili, że oferty nie zawierają błędów 
formalnych.  

 

Ustalenia: 

Konkurs został ogłoszony na zadania z zakresu: 

 

 1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans 
tych rodzin i osób 

 1a) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej 

 1b) udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa 

 2) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym 

 3) działalność charytatywna 

 4) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości 
narodowej, obywatelskiej i kulturowej 

 5) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego 

 5a) działalności na rzecz integracji cudzoziemców 

 6) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 
działalności leczniczej 

 6a) ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie 

 7) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 

 8) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z 
pracy 

 9) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn 

 10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 

 11) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości 

 12) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i 
wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej 

 13) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 

 14) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie 

 15) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży 

 16) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

 17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 

 18) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego 

 19) turystyka i krajoznawstwo 

 20) porządek i bezpieczeństwo publiczne 

 21) obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 
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 22) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania 
wspomagające rozwój demokracji 

 22a) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 

 23) ratownictwo i ochrona ludności 

 24) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą 

 25) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów 

 26) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami 

 27) promocja i organizacja wolontariatu 

 28) pomoc Polonii i Polakom za granicą 

 29) działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych 

 30) promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą 

 31) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka 

 32) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 

 32a) rewitalizacja 

 33) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , w zakresie określonym w pkt 1-32 

  

Na realizację tego zadania przeznaczono środki finansowe z budżetu w wysokości 15 580,00 zł ze środków 
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.  

Propozycje dotacji przedstawia tabela nr 3. 

Tabela nr 3 

Lp. Podmiot Nazwa zadania Propozycja dotacji 

1 Rodzice z Wiela Wiele jabłek. 4 050,00 zł 

2 Kiszewskie Stowarzyszenie Muzyki, 
Rekreacji i Sportu 

"Z muzyką przez życie" 3 500,00 zł 

3 Grupa nieformalna - LIPUSZ Lipusz wczoraj i dziś 3 500,00 zł 

4 Stolemki Bliskie spotkania z Kaszubami 0,00 zł 

5 Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP 
w Karsinie 

Wieś bezpieczna, wieś wesoła, 
bezpieczeństwo od przedszkola.     

4 530,00 zł 

Łącznie: 15 580,00 zł 

  

  

Na tym posiedzenie zakończono. 

  

             Andrzej Chmielecki                                         Monika Kobak 

___________________________________ 
 Podpis protokołującego 

___________________________________ 
 Podpis przewodniczącego narady 

Załączniki: 

1) Lista obecności- ocena formalna oraz merytoryczna 
 2) Oświadczenia członków Komisji Konkursowej 

 

Zatwierdził: 

Zarząd Fundacji 

 


