
 

PROTOKÓŁ 

z posiedzenia Komisji  Konkursowej  Otwartego  Konkursu  Ofert na realizację  zadania   
publicznego  Gminy  Zawoja  w 2019 r.  we współpracy z  organizacjami  pozarządowymi i innymi  

podmiotami prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego 
 
w dniu 21 stycznia  2019 r.    w Urzędzie  Gminy  Zawoja II Komisja  Konkursowa  w składzie: 

1. Przewodniczący  Komisji – Dariusz  Gancarczyk 

2. Z – ca  Przewodniczącego  - Sylwia  Budzowska - Radwan 

3. Członek  Komisji  - Adam  Skrzypek 

3. Członek  Komisji –  Danuta  Lasa 

Komisja  Konkursowa została   powołana  Zarządzeniem NR WT. 0050.20.2019 Wójta Gminy Zawoja    

z dnia  09 stycznia  2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu  zaopiniowania   ofert 

złożonych  w ramach  otwartego konkursu  ofert na realizację zadań  publicznych Gminy  Zawoja        

w 2019 r.  we współpracy  z organizacjami  pożytku   publicznego i innymi  podmiotami  

prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego z zakresu : Ekologia i ochrona  zwierząt oraz 

dziedzictwa  przyrodniczego   - 

Zadanie  p.n.”  Zalesianie  i obsadzanie  terenów  Gminy  Zawoja typowymi  gatunkami  drzew           

i roślin” 

      Przed rozpoczęciem  pracy  wszyscy członkowie  Komisji  Konkursowej złożyli  oświadczenie                   

o bezstronności członka  komisji  konkursowej. Oświadczenia   stanowią załącznik do niniejszego  

protokołu. 

Komisja  dokonała  oceny  oferty pod względem  formalnym  i merytorycznym.  
 
Została  złożona  do konkursu 1 oferta z zakresu  Ekologii  i ochrony zwierząt  oraz dziedzictwa  
przyrodniczego” . Całkowity  koszt proponowanych  do realizacji  zadań-  5.500,00 zł 
Komisja  dokonała    analizy  oferty pod względem  formalnym / załącznik  formularz  oceny   
formalnej  oferty/ – oferta spełnia  wymogi  określone w ustawie  oraz  w ogłoszeniu  o konkursie.  
Komisja  dokonała  analizy    oferty  pod względem  merytorycznym/   załącznik formularz  oceny  
merytorycznej   oferty/. 
Komisja  proponuje   udzielenie  dotacji : 

Nazwa oferenta Koszt  
całkowity 
zadania 

 WNIOSKOWANA 
KWOTA DOTACJI 

uwagi 
 

EKOLOGIA  i OCHRONA ZWIERZĄT  ORAZ DZIEDZICTWA  PRZYRODNICZEGO 

Zadanie  p.n.”  Zalesianie  i obsadzanie  terenów Gminy  Zawoja  typowymi  gatunkami  drzew  i roślin” 

 

Zawojskie Stowarzyszenie  
Właścicieli  Lasów  Prywatnych 

5.500,00 5.500,00  

 

Protokół  został  odczytany  i podpisany  przez  Komisję.  



 

PROTOKÓŁ 

z posiedzenia Komisji  Konkursowej   Otwartego  Konkursu  Ofert na realizację  zadań publicznych  
Gminy  Zawoja  w 2019 r.  we współpracy z  organizacjami  pozarządowymi i innymi  podmiotami 

prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego 
 
w dniu 21 stycznia  2019 r.    w Urzędzie  Gminy  Zawoja  I Komisja  Konkursowa  w składzie: 

1. Przewodniczący  Komisji – Dariusz  Gancarczyk 

2. Członek  Komisji  - Adam  Skrzypek 

3. Członek  Komisji –  Danuta  Lasa 

4. Członek  Komisji  -  Sylwia Budzowska Radwan 

5. Członek  Komisji  - Jan  Smyrak  Zawojskie  Stowarzyszenie   Właścicieli  Lasów  

Prywatnych 

 Komisja  Konkursowa została   powołana  Zarządzeniem NR WT. 0050.20.2019 Wójta Gminy Zawoja   

z dnia  09 stycznia  2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu  zaopiniowania   ofert 

złożonych  w ramach  otwartego konkursu  ofert na realizację zadań  publicznych Gminy  Zawoja       

w 2019 r.  we współpracy  z organizacjami  pożytku   publicznego i innymi  podmiotami  

prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego z zakresu : 

I. PODTRZYMYWANIE   I UPOWSZECHNIANIE TRADYCJI  NARODOWEJ 

II. WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE  KULTURY  FIZYCZNEJ 

III. DZIAŁALNOŚC  NA RZECZ  NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

IV. OCHRONY I PROMOCJI  ZDROWIA 

V. RATOWNICTWA I  OCHRONY  LUDNOŚCI 

VI. DZIAŁALNOŚCI  NA RZECZ  DZIECI  I MŁODZIEŻY  W TYM WYPOCZYNKU  DZIECI                         

I MŁODZIEŻY 

 

      Przed rozpoczęciem  pracy  wszyscy członkowie  Komisji  Konkursowej złożyli  oświadczenie                   

o bezstronności członka  komisji  konkursowej. Oświadczenia   stanowią załącznik do niniejszego  

protokołu. 

Komisja  dokonała  oceny  ofert pod względem  formalnym  i merytorycznym.  
 
Komisja  dokonała    analizy  oferty pod względem  formalnym / załącznik  formularz  oceny   
formalnej  oferty/ – oferty spełniają  wymogi  określone w ustawie  oraz  w ogłoszeniu  o konkursie.  
 
Komisja  dokonała  analizy    oferty  pod względem  merytorycznym/   załącznik formularz  oceny  
merytorycznej   oferty/. 
 
Komisja  proponuje   udzielenie  dotacji : 
 



Nazwa oferenta Koszt  
całkowity 
zadania 

 WNIOSKOWANA 
KWOTA DOTACJI 

uwagi 
 

Zadanie:” Prowadzenie   działalności  na rzecz  rozwoju           i upowszechniania  kultury  na terenie  wsi  
Skawica”  

Stowarzyszenie  Nasza  Skawica  
34-221 Skawica 122 

5.000,00 5.000,00  

Zadanie:  „ Organizowanie  pozalekcyjnego   życia  sportowego dzieci  i młodzieży  w sekcjach: piłka 
nożna, siatkówka, narciarstwo  biegowe, koszykówka- głównie       w oparciu o obiekty sportowe Orlika 
w Zawoi 

Babiogórskie  Centrum Sportu  
34-222 Zawoja  2000 
 

26.000,00 26.000,00  

Zadanie: „Organizowanie                   i promowanie wędkarstwa, rekreacji, sportu wędkarskiego, 
użytkowania i ochrony wód, działania na rzecz ochrony przyrody i kształtowania etyki wędkarskiego na 
terenie  Gminy  Zawoja „ 

 Polski Związek  Wędkarski  
Koło Babia  Góra w  Zawoi 
34-222 Zawoja 

2.500,00 2.500,00  

Zadanie: „Prowadzenie  działalności  w zakresie  edukacji i rehabilitacji osób  niepełnosprawnych              

z terenu  Gminy  Zawoja. Organizowanie  i prowadzenie  szkoleń  i kursów, warsztatów aktywizujących  

społecznie   i zawodowo  te osoby” 

Polskie Stowarzyszenie  na  rzecz  
Osób z Niepełnosprawnością  
Intelektualną  Koło w  Zawoi 
34-231 Juszczyn 542B 

15.000,00 15.000,00  

Zadanie: „ Niesienie  pomocy           w górach  ludziom, których  zdrowie   i życie  jest  zagrożone 

Grupa Regionalna  Górskiego  
Ochotniczego  Pogotowia  
Ratunkowego – Grupa  Beskidzka 
 Ul. Dębowa  3, 43-370 Szczyrk 

10.000,00 10.000,00  

Zadanie:  Działalność  na rzecz  dzieci  i młodzieży w tym wypoczynku  dzieci  i młodzieży   
z terenu  Gminy  Zawoja 

Stowarzyszenie „ Klub Aktywnych 
Mam” 
34-222 Zawoja  nr 2075 

5.000,00 5.000,00  

 

 

Protokół  został  odczytany  i podpisany  przez  Komisję.  

 


