Protokół nr 1
z dnia 27 stycznia 2014 r. Komisji Konkursowej powołanej na podstawie zarządzenia nr 1138.2013 r. z
dnia 19 grudnia 2013 r. Prezydenta Miasta Zielona Góra do przeprowadzenia postępowania
konkursowego oraz oceny ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań
samorządu Miasta Zielona Góra w roku 2014 przez organizacje prowadzące działalność pożytku
publicznego w zakresie ochrony zwierząt.
Komisja w składzie:
1. Krzysztof Sikora – przewodniczący komisji,
2. Monika Jakubowska-członek komisji;
3. Józef Kośnikowski - członek komisji;
4. Jarosław Szczęsny-członek komisji
na posiedzeniu w dniu 27 stycznia 2014 r., dokonała oceny ofert na realizację przedsięwzięć z
zakresu ochrony zwierząt, złożonych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
Rozpatrzeniu podlegały oferty złożone w trybie otwartego konkursu ofert, ogłoszonego
Zarządzeniem Nr 1138.2013 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 19 grudnia 2013 roku, zgodnie z
art.11 ust. 2 i art. 13 ust.1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 t.j. z późn. zm.) .
Komisja dokonała sprawdzenia ofert pod względem formalnym oraz merytorycznym.
Oferty w kategorii poszczególnych zadań, oceniano wg kryteriów jak największej ilości zwierząt
objętych pomocą za kwotę wnioskowanej dotacji.
Komisja Konkursowa dokonała wyboru następujących ofert w poszczególnych kategoriach zadań:
Zadanie nr 1
Podejmowanie działań interwencyjnych oraz okresowym wyłapywaniu bezdomnych zwierząt z
terenu Miasta Zielona Góra.
Na wykonanie zadania nr 1 została złożona 1 oferta:
- oferta nr 1 – Inicjatywa dla Zwierząt na kwotę 8.000 zł.
Po rozpatrzeniu oferty Komisja proponuje przyznać dotację w wysokości 8.000 zł.
Zadanie nr 2
Organizowanie pomocy rannym bezdomnym zwierzętom na terenie Miasta Zielona Góra, w
zakresie transportu do schroniska lub lecznicy
Na wykonanie zadania nr 2 została złożona 1 oferta:
- oferta nr 1- Inicjatywa dla Zwierząt na kwotę 2 000zł.
Po rozpatrzeniu oferty Komisja proponuje przyznać dotację w wysokości 2.000 zł.
Zadanie nr 3
Dokarmianie bezdomnych kotów na terenach osiedlowych ,działkowych i pozostałych
Na wykonanie zadania nr 3 zostały złożone 2 oferty:
- oferta nr 1 – Inicjatywa dla Zwierząt, na kwotę 4. 000 zł.
- oferta nr 2 – Alternatywa Zielonogórska, na kwotę 4.700 zł.

Po rozpatrzeniu w/w ofert Komisja proponuje przyznać dotacje w wysokości:
- ofercie nr 1 – Inicjatywa Dla Zwierząt – 4.000 zł.
- ofercie nr 2 – Alternatywa Zielonogórska – 4.000 zł.

Zadanie nr 4
Utrzymanie czystości i porządku na terenach dokarmiania zwierząt.
Na wykonanie zadania nr 4 została złożona 1 oferta:
-oferta nr 1- Inicjatywa dla Zwierząt na kwotę 1.300 zł.
Po rozpatrzeniu w/w oferty Komisja proponuje przyznać dotację w wysokości 1.300 zł.

Zadanie nr 5
Przeprowadzanie akcji sterylizacji dzikich kotek
Na wykonanie zadania nr 5 zostały złożone 2 oferty:
- oferta nr 1 – Inicjatywa dla Zwierząt-na kwotę 9.000 zł.
- oferta nr 2- Alternatywa Zielonogórska- na kwotę 16.400 zł.
Po rozpatrzeniu w/w ofert Komisja proponuje przyznać dotacje w wysokości:
-ofercie nr 1- Inicjatywa dla Zwierząt- 2.500 zł.
-ofercie nr 2- Alternatywa Zielonogórska- 2.500 zł.

Zadanie nr 6
Chipowanie zwierząt wydawanych ze schroniska
Na wykonanie zadania nr 6 zostały złożone 2 oferty:
-oferta nr 1-Inicjatywa dla Zwierząt- na kwotę 10 000zł,
-oferta nr 2-Alternatywa Zielonogórska- na kwotę 7.100 zł.
Po rozpatrzeniu w/w ofert Komisja proponuje przyznać dotacje w wysokości:
-ofercie nr 1-Inicjatywa dla Zwierząt- 5.000 zl.
- ofercie nr 2-Alternatywa Zielonogórska- 5.000 zł.
Umowy zadań zleconych przez Miasto na 2014 rok zostaną podpisane po zatwierdzeniu
sprawozdań z wykonania zadań w 2013 roku.

Na tym protokół zakończono.
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