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Szanowny Pan
Mariusz Piątkowski
Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia
W dniu 30 lipca 2021 r. Klub Miłośników Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych
„RETRO-TRAKTOR" złożył uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pn. Wydanie
II części książki „Ocalić od zapomnienia" z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr, kultury i
dziedzictwa narodowego. Ww. oferta złożona została w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz.
688 z późn. zm).
Zgodnie z zapisami ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty
w sposób, o którym mowa w ust. 3, mógł zgłosić uwagi dotyczące oferty. Termin zgłaszania
uwag upłynął z dniem 10 sierpnia 2021 r. (oferta została zamieszczona na stronie Urzędu
Miasta Golubia-Dobrzynia, na BIP oraz na tablicy ogłoszeń urzędu w dniu 3 sierpnia 2021 r )
Ww. terminie uwag do złożonej oferty nie zgłoszono.
Na podstawie Zarządzenia nr 8/2020 Burmistrza Miasta Golub-Dobrzyń z dnia 4 lutego 2020
roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania przez Gminę Miasto Golub-Dobrzyń
dotacji w formie trybu małych zleceń, tj. z pominięciem procedury konkursu, pracownik
Wydziału Organizacyjnego dokonał oceny formalnej oraz merytorycznej przedmiotowej
oferty. Na 11 możliwych punktów oferta uzyskała 11.
W związku z powyższym rekomenduję zadanie publiczne pn. Wydanie II części książki
Ocalić od zapomnienia" do wsparcia.
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W.O.525.5.2020

Informacja o celowości realizacji zadania publicznego przez oferenta z pominięciem
otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057)

Tytuł zadania publicznego:
Wydanie II części książki „Ocalić od zapomnienia"
Nazwa oferenta:
Klub Miłośników Staiych Ciągników i Maszyn Rolniczych „RETRO-TRAKTOR"
Data złożenia oferty: 3.08.2021 r.
Termin realizacji zadania:
15.06.2021 r. - 15.09.2021 r.
Wysokość dofinansowania zadania publicznego:
2000 zł (słownie dwa tysiące złotych 00/100)

Oferta oceniona została w zakresie formalnym i merytorycznym i jest zgodna z zadaniami
priorytetowymi określonymi w „Programie współpracy Miasta Golubia-Dobrzynia z
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w 2021 roku".
W związku z powyższym, uznaje się celowość realizacji zadania pn. Wydanie II części książki
„Ocalić od zapomnienia".

W związku z posiadanymi środkami finansowymi oferta wskazana jest do realizacji.
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