KOMUNIKAT
Rozstrzygnięcie konkursu dla organizacji pozarządowych i podmiotów dopuszczonych w Ustawie o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie
- na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
Przychylając się do propozycji przedłożonej przez Komisję Konkursową, w skład której weszli przedstawiciele Urzędu Miasta, Stowarzyszenia
LGD „Zielone Sąsiedztwo” oraz Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich,

dnia 26 marca 2013 roku Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej

rozstrzygnęła konkurs ogłoszony dnia 14 lutego 2014 roku.
W odpowiedzi na ogłoszenie konkursowe W terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie tj. do 13 marca 2014 roku do godziny 16:00
wpłynęło 19 ofert:
15 ofert dla Zadania 1 - Zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych i społecznych mieszkańców miasta, w tym edukacja
kulturalna i społeczna dzieci, młodzieży oraz dorosłych, 4 oferty dla Zadania 2 - Organizacja wydarzeń popularyzujących i
pielęgnujących tradycję, historię i dziedzictwo kulturowe w ramach Festiwalu Otwarte Ogrody w 2014 roku.
Oferty złożone zostały w zamkniętych kopertach opatrzonych nazwą zadania oraz nazwą organizacji. Wszystkie oferty wpłynęły w
terminie podanym w ogłoszeniu konkursowym. Wszystkie złożone oferty spełniały wymogi formalne i zostały zakwalifikowane do etapu
oceny merytorycznej.
Merytorycznej ocenie poddano 19 projektów, których łączna kwota wnioskowanych dotacji wynosiła 104 252 zł na zadanie nr 1 oraz
19 490 zł na zadanie nr 2. W budżecie gminy na zadanie nr 1 przeznaczono 44 000 zł , a na zadanie nr 2 – 12 000 zł, czyli założony
budżet został przekroczony w złożonych wnioskach o 60 252 zł w zadaniu nr 1, a o 7490 zł w zadaniu nr 2. Komisja starała się rozdzielić
dotacje między jak największą ilość podmiotów, biorąc pod uwagę wszystkie kryteria oceny zawarte w Regulaminie. Zgodnie z
Regulaminem Komisja przedstawia uzasadnienie decyzji dla 4 projektów w Zadaniu nr 1, które nie otrzymały dotacji. Dodatkowo,
w przypadku większości projektów, z powodu konieczności zmniejszenia wnioskowanych dotacji, Komisja przedstawia uwagi dotyczące
zakresu działań i pozycji budżetowych, jakie powinny być pokryte z przyznanej dotacji.
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Zgodnie z rekomendacją Komisji Konkursowej, zatwierdzoną decyzją Burmistrza Miasta z dnia 26 marca 2013 roku dofinansowanie w formie
dotacji otrzymają następujące projekty:
Zadanie 1
Zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych i społecznych mieszkańców miasta,
w tym edukacja kulturalna i społeczna dzieci, młodzieży oraz dorosłych

Lp.

Nazwa
organizacji

Opis oferty

Wniosko
wana
kwota
(zł)

Całość
zadania
(zł)

Kwota
dofinans
owania
(zł)

1.

Fundacja Promocji
Retroinformatyki
„Dawne
Komputery i Gry”

Przygotowanie i
organizacja wydarzenia
PN. „Festiwal Dawnych
Komputerów i Gier –
Podkowa Leśna 2014”

6000

8000

0

2.

Fundacja
Krzewienia Kultury
i Nauki „Promotor”

Warsztaty teatralne
„MAŁY KSIĄŻĘ”

12000

15700

2500

3.

Stowarzyszenie
NOWA PODKOVA

Uniwersytet Młodzieżowy

8972

30472

0

UWAGI
Brak analizy potrzeb mieszkańców
Podkowy - skąd wiadomo, że
społeczeństwo podkowiańskie oczekuje
tego typu festiwalu? Jest to oferta z
zewnątrz, a większość ofert od lokalnych
organizacji spełnia kryteria merytoryczne i
wśród nich należy rozdzielić
dofinansowanie.
W Podkowie Leśnej funkcjonuje kilka grup
teatralnych: Między Słowami, Teatr
Otwarty, Altanka i realizowane są 2
projekty teatralne - ze szkołą
samorządową: Teatr A Ty i
mędzypokoleniowy Spektakl "Jutro był
piątek". W sytuacji dużej ilości zgłoszonych
inicjatyw Komisja rekomenduje przyznanie
2500 zł dotacji
Typy działań w projekcie (wycieczki
edukacyjne dla uczniów) są realizowane
przez szkołę, w ramach zajęć wyjazdowych
we wszystkich klasach.
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Obchody 70-tej rocznicy
wybuchu Powstania
Warszawskiego

9718

20768

5000

Komisja rekomenduje dotację 5000 zł z
przeznaczeniem na: grę miejską, wspólne
śpiewanie pieśni powstańczych, projekcję
filmu „Pożegnania” i „kuchnię powstańczą”.

2542

8322

2500

Brak uwag

1500

19680

1500

Brak uwag

3300

6035

2500

Brak uwag

2700

6480

1900

Wskazana zmiana terminu (16.XI) realizacji
jednego z proponowanych działań z
powodu wyborów samorządowych

4.

Stowarzyszenie
NOWA PODKOVA

5.

Stowarzyszenie
Związek
Podkowian

6.

Stowarzyszenie
Związek
Podkowian

7.

Stowarzyszenie
Ogród Sztuk i
Nauk

8.

Stowarzyszenie
Ogród Sztuk i
Nauk

XX lat Stowarzyszenia
Ogród Sztuk i Nauk –
Korespondencja Sztuk

9.

Stowarzyszenie
Ogród Sztuk i
Nauk

XX lat Stowarzyszenia
Ogród Sztuk i Nauk –
ulotka promocyjna

650

2550

650

10.

Parafia RzymskoKatolicka Św.
Krzysztofa

XIII Festiwal „Letnie
wieczory muzyczne w
Kościele-Ogrodzie”

9000

12000

6000

11.

Liga Ochrony
Przyrody

Ty żyć będziesz w szumie
drzew… żywe miejsca
pamięci w mieścieogrodzie Podkowie Leśnej

870

2025

0

Spektakl poetyckomuzyczny WALIGÓRA w
wykonaniu Nieformalnej
Grupy Teatralnej MIĘDZY
SŁOWAMI
Film dokumentalny –
„Michał – rzecz o Michale
Bogusławskim” - druga
część realizacji
Koncert z okazji XX-lecia
Stowarzyszenia Ogród
Sztuk i Nauk – DOLCE
FAR NIENTE… czyli
SŁODKIE LENISTWO

Komisja uzależnia podpisanie umowy od
przedstawienia bardziej szczegółowego
opisu treści ulotki i parametrów
technicznych (format, objętość).
Projekt wnioskuje o dotację na 4 koncerty.
Komisja rekomenduje dotację na 3
koncerty. Warunkiem podpisania umowy
jest także dostarczenie programu każdego
koncertu, honoraria należy opisać z
rozbiciem na poszczególnych artystów, a
nie jedną kwotą.
Projekt ingeruje w zagospodarowanie
przestrzenne terenu szkoły. Brak
uzgodnień i pozwolenia od zarządzającego
terenem, na którym ma odbywać się
projekt (Szkoła samorządowa)
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Komisja postanawia nie finansować
zakupu sadzonek wnioskowanego w
budżecie (zmniejszenie wnioskowanej
dotacji o 1400zł)
Projekt kompleksowy:
- obchody 25-lecia Wolnych Wyborów młodzieżowy okrągły stół, tablice
informacyjne, mapka "ścieżki konspiracji",
projekcja filmu o T.Mazowieckim, promocja
albumu "O wolność i Solidarność";
- obchody 70.rocznicy Powstania (mapka i
wycieczki, tablice informacyjne,
retrospektywna wystawa),
- II Piknik Podkowiańskich Mniejszości
Narodowych,
- wykład nt. demokracji lokalnej,
- wspólne ubieranie choinki.

12.

Liga Ochrony
Przyrody

OGRÓD LEŚNY – cykl
spotkań i warsztatów

4150

9550

2750

13.

Towarzystwo
Przyjaciół MiastaOgrodu Podkowa
Leśna

Działania na rzecz
integracji mieszkańców
Podkowy Leśnej

28850

45550

10000

14.

Towarzystwo
Przyjaciół MiastaOgrodu Podkowa
Leśna

Wydanie dwóch numerów
czasopisma
„Podkowiański Magazyn
Kulturalny”

9000

17700

8700

Brak uwag

0

Projekt, jako całość, nie spełnia kryterium
zadania publicznego. Kosztorys jest
nieczytelny, nie wskazuje konkretnie na co
zostaną przeznaczone środki. Po
przeredagowaniu merytorycznym Komisja
rekomenduje złożenie niektórych
elementów projektu do "Małych Grantów".

15.

Komitet Budowy
Szkoły św. Teresy i
Gimnazjum św.
Hieronima

Zjazd absolwentów Szkoły
św. Teresy i Gimnazjum
św. Hieronima

RAZEM

5000

104252

12500

44000

Burmistrz Miasta Ogrodu
Podkowa Leśna
Małgorzata Stępień - Przygoda
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Zadanie 2
Organizacja wydarzeń popularyzujących i pielęgnujących tradycję, historię
i dziedzictwo kulturowe w ramach Festiwalu Otwarte Ogrody w 2014 r

Lp.

Nazwa
organizacji

Opis oferty

Wnioskow
ana kwota
(zł)

Całość
zadania
(zł)

Kwota
dofinanso
wania (zł)

UWAGI
Projekty obejmują:

1.

Stowarzyszenie
Związek Podkowian

Otwarte Ogrody 2014

6800

16800

5000

6 ogrodów

2.

Stowarzyszenie
Ogród Sztuk i Nauk

Organizacja wydarzeń w
ramach festiwalu
„Otwarte Ogrody” – Pasje
artystyczne i kulinarne

2050

3350

1500

1 ogród

3.

Liga Ochrony
Przyrody

Drzewo Stworzenie Boże

4240

7490

1500

1 ogród (Kościół - Ogród)

6400

11500

4000

4 ogrody i wycieczka

4.

Towarzystwo
Przyjaciół MiastaPodkowiańskie „Otwarte
Ogrodu Podkowa
Ogrody”
Leśna
RAZEM

19490

12000

Burmistrz Miasta Ogrodu
Podkowa Leśna
Małgorzata Stępień - Przygoda
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