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Protokół  

z posiedzenia komisji opiniującej oferty realizacji zadań publicznych złożonych w ramach 
konkursu ofert AKUMULATOR SPOŁECZNY 2019 - powiat nowodworski  

(inicjatywy/projekty ze sfer pożytku publicznego) 
  

Informacje o posiedzeniu komisji 

DATA POSIEDZENIA 
 29 maja 2019 r. 

MIEJSCE POSIEDZENIA 
 Nowy Dwór Gdański 
 

ORGANIZATOR POSIEDZENIA 
 Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY, Fundacja Strefa Mocy 
 

TEMAT POSIEDZENIA 
 Zaopiniowanie ofert złożonych w ramach konkursu ofert AKUMULATOR SPOŁECZNY 2019 - 
powiat nowodworski (inicjatywy/projekty ze sfer pożytku publicznego) 

OSOBA PRZEWODNICZĄCA 
Anna Milarska 
 

PROTOKÓŁ SPORZĄDZIŁ 
Artur Milarski 
 

DATA 
 29 maja 2019 r. 

  

Uczestnicy posiedzenia: 

Komisja opiniująca oferty na realizację zadań własnych gminy w 2015 r. AKUMULATOR 
SPOŁECZNY 2019 - powiat nowodworski (inicjatywy/projekty ze sfer pożytku publicznego): 

 
1. Anna Milarska – Przewodnicząca Komisji 

Fundacja Strefa Mocy 
2. Agnieszka Piórko – Członkini Komisji 

Gmina Sztutowo 
3. Łukasz Samborski 

Stowarzyszenie Morena – Członek Komisji 
4. Artur Milarski – Protokolant bez prawa głosu 

Fundacja Strefa Mocy 
  

powołana zarządzeniem nr z dnia Komisja w składzie 3 osoby stawiła się na posiedzeniu w 
dniu 29 maja 2019 r. 

  

Porządek narady: 

1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Komisji. 

2. Zapoznanie członków zespołu z treścią zaproszenia do składania ofert. 
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3. Poinformowanie członków komisji o sposobie przekazania do wiadomości potencjalnych 
oferentów informacji o konkursie ofert. Powyższa informacja ukazała się na stronie 
internetowej, 

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 7 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 Rodzeństwo, siostrom i braciom Powielamy nasze pragnienia - 
siostrom i braciom 

500,00 zł 

2 Sztutowscy seniorzy Poznajemy tradycje i historię 3 574,00 zł 

3 Mała Wieś Duże Możliwości   Zatrzymać Czas 2 752,00 zł 

4 Rada Sołecka Kątów Rybackich  Integracja  społeczności  
lokalnej  w Kątach Rybackich - 
akcja " Kasztanowe Kąty". 

5 000,00 zł 

5 Sołtys i Rada Sołecka 
CHEŁMEK-OSADA  

Wyjazd do schroniska 500,00 zł 

6 Młodzież z Dyskusyjnego Klubu 
Książki działającego przy 
Bibliotece Publicznej Gminy 
Sztutowo 

Mam jazdę na czytanie 4 097,00 zł 

7 Rada Sołecka Piękna wieś i jej mieszkańcy 5 000,00 zł 

Łącznie:  21 423,00 zł 

 

Członkowie zespołu przystąpili do oceny formalnej. 

1. W pierwszym etapie zespół: 

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

2. W drugim etapie zespół: 

1) przeanalizował merytoryczną zawartość ofert, 
2) wybrał najkorzystniejsze oferty konkursowe i zdecydował 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 
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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 zawierają 
błędy formalne. Wykaz błędów przedstawia tabela nr 2. 

 

Tabela nr 2 - wykaz błędów formalnych 

Lp. Podmiot Nazwa zadania Stwierdzone braki 

1. Sołtys i Rada Sołecka 
CHEŁMEK-OSADA  

Wyjazd do schroniska 1) Według regulaminu "W 
konkursie mogą wziąć 
udział te organizacje oraz 
grupy, które planują 
prowadzić 
działania na terenie 
województwa 
pomorskiego". (str. 3 
Regulaminu). Wyjazd do 
Elbląga w woj. 
warmińsko-mazurskim nie 
może być sfinansowany w 
ramach Funduszu 
AKUMULATOR 
SPOŁECZNY.  

 

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 nieodpłatnej 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 
7) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 
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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 
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 
29a)  działalność na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy z 
dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. poz. 1203, z 
2017 r. poz. 60 oraz z 2018 r. poz. 138) 
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 do wysokości 16 500,00 zł. 
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Propozycje dotacji przedstawia tabela nr 3. 

 

 

 

Tabela nr 3 

Lp. Podmiot Nazwa zadania Propozycja 
dotacji 

1 Rodzeństwo, siostrom i braciom Powielamy nasze pragnienia - 
siostrom i braciom 

500,00 zł 

2 Sztutowscy senoirzy Poznajemy tradycje i historię 3 000,00 zł 

3 Mała Wieś Duże Możliwości   Zatrzymać Czas 1 400,00 zł 

4 Rada Sołecka Kątów Rybackich  Integracja  społeczności  
lokalnej  w Kątach Rybackich - 
akcja " Kasztanowe Kąty". 

4 300,00 zł 

5 Sołtys i Rada Sołecka 
CHEŁMEK-OSADA  

Wyjazd do schroniska 0,00 zł 

6 Młodzież z Dyskusyjnego Klubu 
Książki działającego przy 
Bibliotece Publicznej Gminy 
Sztutowo 

Mam jazdę na czytanie 3 800,00 zł 

7 Rada Sołecka Piękna wieś i jej mieszkańcy 3 500,00 zł 

Łącznie: 16 500,00 zł 

  

  

Na tym posiedzenie zakończono.  

  

 

 

 

___________________________________ 
 Podpis protokółującego 

___________________________________ 
 Podpis przewodniczącego narady 

 

 

 

Załączniki: 

1) Lista obecności, 
2) Oświadczenie członków Komisji Konkursowej. 


