
P R O T O K Ó Ł 

z dnia 20 stycznia 2016 r. Komisji Konkursowej powołanej na podstawie zarządzenia nr 1502.2015 

Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu 

ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego Miasta Zielona Góra w zakresie ochrony zwierząt 

zgodnie z art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 15 ust. 2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ((Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 – tekst jednolity  

z późn. zm.) 

Komisja w składzie: 

1) Stanisław Domasz-Domaszewicz – przewodniczący komisji; 

2) Hanna Ratajczak Garbaj – członek; 

3) Partycja Batkowska – członek; 

4) Józef Kośnikowski – członek; 

5) Jarosław Szczęsny – członek, 

na posiedzeniu w dniu 20 stycznia 2016 r. dokonała oceny ofert na realizację przedsięwzięć  

z zakresu ochrony zwierząt, złożonych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. 

 W dniu 20 stycznia 2016 r. Komisja dokonała sprawdzenia ofert pod względem formalnym  

oraz pod względem merytorycznym. 

 Na realizację zadania zostały złożone dwie oferty: 

1. Stowarzyszenie „Inicjatywa dla zwierz ąt”  , oferta z dnia 08 stycznia 2016 r.; 

2. Stowarzyszenie „Alternatywa Zielonogórska”, oferta z dnia 11 stycznia 2016 r. 

 

 Komisja proponuje przyznać całą kwotę dotacji na rok 2016 w kwocie 8.000,00 zł dla 

Stowarzyszenia „Alternatywa Zielonogórska”. Oferta stowarzyszenia zapewnia prowadzenie akcji 

związanej ze sterylizacją, kastracją i czipowaniem bezdomnych zwierząt oraz organizację opieki nad 

bezdomnymi zwierzętami przebywającymi poza schroniskiem na terenie miasta Zielona Góra.  

Za wnioskowaną kwotę stowarzyszenie przeprowadzi sterylizację, kastrację oraz chipowanie  

42 zwierząt (koty i psy), zakupi 120kg karmy do kotów wolnobytujących i przeprowadzi szczepienie 

oraz leczenie zwierząt przyjętych do domów tymczasowych. Komisja stwierdziła, że ze względu  

na szerszą ofertę pod względem finansowym i rzeczowy oraz objęciem opieką także psów 

stowarzyszenie zapewni realizację zadania na terenie Miasta Zielona Góra. 
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