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ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT 

NA ROK 2016 

Wójt Gminy Michałowice informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na 

dofinansowanie zadań z zakresu kultury, sportu i wypoczynku. 

Zgodnie z warunkami ogłoszonego konkursu ofert na dofinansowanie zadań 

publicznych z dnia 23 grudnia 2015 r. na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1, art. 15 

Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 

(Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.) informuje, że zostało przyznane dofinansowanie na 

realizację zadań publicznych poprzez zlecenie w formie wspierania zadania: 

 

1. Z zakresu „Kultury i Ochrony Dziedzictwa narodowego”: 

1) Oferta Nr 2 (zadanie 1.1) – Warsztaty z rękodzieła artystycznego dla dzieci i 

młodzieży Gminy Michałowice – złożona przez UKS Komorów. Wnioskowana 

kwota 12360,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 0,00 zł.  

Zdawkowy opis zadania, bez wyszczególnienia poszczególnych działań.   

2) Oferta Nr 9 (zadanie 1.1) – Organizacja zajęć pozalekcyjnych – warsztatów dla 

dzieci i młodzieży „Zbiórki zuchowe i harcerskie” – złożona przez Chorągiew 

Stołeczną ZHP Hufiec Pruszków. Wnioskowana kwota 7.000,00 zł. Proponowana 

kwota dotacji: 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100). 

3) Oferta Nr 18 (zadanie 1.1) – „Warsztaty wokalne dla dzieci” – złożona przez 

Stowarzyszenie K40. Wnioskowana kwota 12.670,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 

12.670,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych 00/100). 

4) Oferta Nr 34 (zadanie 1.1) – Światowe Dni Młodzieży – Komorów dla młodzieży – 

warsztaty twórcze – złożona przez Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu 

Komorów Komorowianie. Wnioskowana kwota 14.060,00 zł. Proponowana kwota 

dotacji: 0,00 zł. 

Głównym działaniem w ramach zadania ma być wydarzenie wystawienniczo-

widowiskowe, w ramach którego będą warsztaty. Oferta nie spełnia założeń jakie były 

stawiane w tym rodzaju zadania. To przedsięwzięcie powinno znaleźć się w zadaniu 

„Organizacja działań nakierowanych na aktywizację dzieci, młodzieży, rodzin i osób 

starszych rozwijających  zainteresowania i uzdolnienia w różnych dziedzinach  w tym 

propagujące wolontariat”. 

5) Oferta Nr 6 (zadanie 1.2) – Teatrzyki dla najmłodszych – złożona przez Chorągiew 

Stołeczną ZHP Hufiec Pruszków. Wnioskowana kwota 4.000,00 zł. Proponowana 

kwota dotacji: 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).  

6) Oferta Nr 7 (zadanie 1.2) – Betlejemskie światełko pokoju 2015 w Gminie 

Michałowice – złożona przez Chorągiew Stołeczną ZHP Hufiec Pruszków. 

Wnioskowana kwota 3.000,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 3.000,00 zł (słownie: 

trzy tysiące złotych 00/100).  

7) Oferta Nr 14 (zadanie 1.2) – Aktywizacja osób starszych, niepełnosprawnych – 

złożona przez Komorowskie Stowarzyszenie Aktywnych Seniorów i Osób 

Dotkniętych Chorobą Parkinsona. Wnioskowana kwota 17.748,00 zł. Proponowana 

kwota dotacji: 17.748,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy siedemset czterdzieści 

osiem złotych 00/100).  
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8) Oferta Nr 17 (zadanie 1.2) – Organizacja zajęć i imprez kulturalnych: 1. XII 

Michałowickie Spotkania Artystyczne dzieci i młodzieży; 2. „Wielkanocne 

szaleństwo” rodzinna impreza kulturalna; 3. Reprezentowanie Gminy 

Michałowice na Wojewódzkich i Ogólnopolskich przeglądach i turniejach 

tanecznych – złożona przez Klub sportowy ZDROWIE. Wnioskowana kwota  

12.200,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 12.200,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy 

dwieście złotych 00/100).  

9) Oferta Nr 20 (zadanie 1.2) – „Teatralnia, czyli teatr dojrzały. Zajęcia teatralne dla 

seniorów” – złożona przez Stowarzyszenie K40. Wnioskowana kwota 14.150,00 zł. 

Proponowana kwota dotacji: 14.150,00 zł (słownie: czternaście tysięcy sto 

pięćdziesiąt złotych 00/100).  

10) Oferta Nr 21 (zadanie 1.2) – Piknik Rodzinny 2016 w Przedszkolu Niepublicznym 

Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny – złożona przez Zgromadzenie 

Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Komorowie. Wnioskowana kwota 11.440,00 zł. 

Proponowana kwota dotacji: 11.440,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy czterysta 

czterdzieści złotych 00/100).  

11) Oferta Nr 35 (zadanie 1.2) – „VI Festiwal Piosenki Religijnej dla Przedszkolaków 

„Śpiewem i radością chwalmy Pana” – złożona przez Zgromadzenie Sióstr 

Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokonalnie Poczętej Prowincja 

Warszawska. Wnioskowana kwota 4.700,00 zł.  Proponowana kwota dotacji:  

4.700,00 zł (słownie: cztery tysiące siedemset złotych 00/100).  

12)  Oferta Nr 36 (zadanie 1.2) – Festyn Rodzinny w Przedszkolu (ochronce) Sióstr 

Służebniczek N.M.P. im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Komorowie 5 czerwca 

2016 r. – złożona przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny 

Niepokonalnie Poczętej Prowincja Warszawska. Wnioskowana kwota 21.250,00 zł. 

Proponowana kwota dotacji: 16.250,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy dwieście 

pięćdziesiąt złotych 00/100).  

Dwukrotnie ujęta jest organizacja ruchu.  

13) Oferta Nr 38 (zadanie 1.2) – „IV Rodzinne Podchody Michałowickie” złożona przez 

Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Kajakarstwa. Wnioskowana kwota  

9.360,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 9.360,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy 

trzysta sześćdziesiąt złotych 00/100).  

14) Oferta Nr 33 (zadanie 1.2) – Wiwat Komorów „Zielono mi” gala letnia – złożona 

przez Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Komorów Komorowianie. 

Wnioskowana kwota 26.640,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 18.000,00 zł 

(słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100).  

15) Oferta Nr 22 (zadanie 1.3) – „Propagowanie-ambasadorowanie kultury, sztuki i 

dziedzictwa społecznego wśród osób starszych, emerytów i rencistów oraz 

niepełnosprawnych seniorów Gminy Michałowice – złożona przez Polski Związek 

Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Wnioskowana kwota 200.000,00 zł. Proponowana 

kwota dotacji: 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).  

16) Oferta Nr 4 (zadanie 1.4) – „Organizacja Święta Niepodległości w Komorowie” 

złożona przez Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Komorów Komorowianie. 

Wnioskowana kwota 16.000,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 16.000,00 zł 

(słownie: szesnaście tysięcy złotych 00/100).  
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17) Oferta Nr 19 (zadanie …) – „Spotkania teatralne, kabaretowe i muzyczne” – 

złożona przez Stowarzyszenie K40. Wnioskowana kwota 13.190,00 zł. Proponowana 

kwota dotacji 0,00 zł.  

Rodzaj zadania niezgodny z ogłoszeniem.  

 

2. Z zakresu „Kultury fizycznej i sportu”: 

1) Oferta Nr 3 (zadanie 2.1) – Prowadzenie Zajęć sportowych oraz organizacja 

masowych turniejów dla dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy Michałowice – 

złożona przez UKS Komorów. Wnioskowana kwota 25.916,00 zł. Proponowana 

kwota dotacji: 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).  

2) Oferta Nr 10 (zadanie 2.1) – Piłka nożna formą przygotowania fizycznego. Zawody 

piłkarskie jako wykładnik zaangażowania treningowego zawodników oraz 

sposób na rozgrywkę dla starszego grona odbiorców – złożona przez 

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Piłkarski „Anprel” – klub piłkarski AMT. 

Wnioskowana kwota 29.080,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 14.400,00 zł 

(czternaście tysięcy czterysta złotych 00/100).  

3) Oferta Nr 13 (zadanie 2.1) – Mecze i treningi piłkarskie formą wychowania dzieci i 

młodzieży w duchu sportu. Zajęcia z piłki nożnej nauką zdrowej rywalizacji – 

złożona przez UKS FC Komorów. Wnioskowana kwota 73.660,00 zł. Proponowana 

kwota dotacji: 28.650,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy sześćset 

pięćdziesiąt złotych 00/100).  

4) Oferta Nr 16 (zadanie 2.1) – XIII Turniej Karate o puchar Wójta Gminy 

Michałowice – złożona przez Klub sportowy ZDROWIE. Wnioskowana kwota  

6.000,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy  

złotych 00/100).  

5) Oferta Nr 24 (zadanie 2.1) – Szkolimy i trenujemy dzieci i młodzież z zakresu 

koszykówki dziewcząt i piłki nożnej chłopców – organizacja ogólnorozwojowych 

zajęć sportowych oraz zajęć specjalistycznych – dla społeczności lokalnej – 

współzawodnictwo sportowe – złożona przez UKS „W Nowej Wsi”. Wnioskowana 

kwota 28.400,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 28.400,00 zł (słownie: dwadzieścia 

osiem tysięcy czterysta złotych 00/100).  

6) Oferta Nr 25 (zadanie 2.1) – Sport bez granic – międzynarodowy „Camp” 

koszykówki dziewcząt w Serbii – złożona przez UKS „W Nowej Wsi”. 

Wnioskowana kwota 19.200,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 0,00 zł 

Oferta jest drugą na ten sam rodzaj zadania. Cel zadania nie różni się od zadania 

wcześniejszego, jak również nie ma wyjaśnienia w treści oferty.  

7)  Oferta Nr 26 (zadanie 2.1) – Sportowa Gmina Michałowice – Turnieje drużyn 

sportowych UKS Nowa Wieś w koszykówce dziewcząt i piłce nożnej chłopców 

organizowanych wyjazdowo – współzawodnictwo sportowe – złożona przez UKS 

„W Nowej Wsi”. Wnioskowana kwota 73.560,00 zł. Proponowana kwota  

dotacji: 0,00 zł 

Oferta jest trzecią na ten sam rodzaj zadania. Cel zadania nie różni się od zadania 

wcześniejszego, jak również nie ma wyjaśnienia w treści oferty. 

8) Oferta Nr 30 (zadanie 2.1) – Na sportowo czyli zdrowo – upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu masowego wśród dzieci i młodzieży Gminy Michałowice przez 

UKS Akademia Koszykówki Komorów – złożona przez UKS Akademia 
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Koszykówki Komorów. Wnioskowana kwota 104.960,00 zł. Proponowana kwota 

dotacji: 80.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).  

9) Oferta Nr 37 (zadanie 2.1) – Przygotowanie zawodników do indywidualnych i 

drużynowych Mistrzostw Polski w tenisie – złożona przez Stowarzyszenie Tenisowe 

Matchpoint. Wnioskowana kwota 54.640,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 

10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).  

10) Oferta Nr 5 (zadanie 2.2) – „Chelliders” organizacja wakacji na sportowo i 

rekreacyjnie przez UKS Komorów dla dzieci w wieku 6-15 lat złożona przez UKS 

Komorów. Wnioskowana kwota 6.200,00 zł. Proponowana kwota  

dotacji: 0,00 zł 

Oferta jest na obóz wyjazdowy. W ogłoszeniu konkursowym była informacja, że 

wakacje maja być w formie półkolonii.  

11) Oferta Nr 8 (zadanie 2.2) – Obóz harcerski nad jez. Wydmińskim w Wydminach 

dla dzieci z Gminy Michałowice – złożona przez Chorągiew Stołeczną ZHP Hufiec 

Pruszków. Wnioskowana kwota 7.000,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 0,00 zł.  

 Oferta jest na obóz wyjazdowy. W ogłoszeniu konkursowym była informacja, że 

wakacje maja być w formie półkolonii.  

12) Oferta Nr 11 (zadanie 2.2) – Akcja „Lato w mieście” dla zapewnienia czynnej 

rozrywki w czasie wakacji – złożona przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub 

Piłkarski „Anprel” – klub piłkarski AMT. Wnioskowana kwota 3.000,00 zł. 

Proponowana kwota dotacji: 2.690,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćset 

dziewięćdziesiąt złotych 00/100).  

13) Oferta Nr 12 (zadanie 2.2) – Zorganizowanie zajęć stacjonarnych 

ogólnorozwojowych z naciskiem na piłkę nożną w formie półkolonii dla 

zapewnienia utrzymania sprawności ogólnej – złożona przez UKS FC Komorów. 

Wnioskowana kwota 5.956,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 5.350,00 zł (słownie: 

pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100).  

14) Oferta Nr 27 (zadanie 2.2) – Półkolonie na sportowo – złożona przez UKS „W 

Nowej Wsi”. Wnioskowana kwota 15.840,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 

15.840,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy osiemset czterdzieści złotych 00/100).  

15) Oferta Nr 28 (zadanie 2.2) – Kolonie wypoczynkowe dla dzieci – złożona przez 

Rzym.-Kat. Parafię Wniebowzięcia N.M.P. Michałowice-Opacz. Wnioskowana kwota 

3.000,00 zł.  Proponowana kwota dotacji: 0,00 zł 

Brak aktu nominacyjnego dla proboszcza. Brak statutu / dokumentu równoważnego 

podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy, a w przypadku nieposiadania takiego 

dokumentu oświadczenie potwierdzające działalność w dziedzinie objętej konkursem.  

Oferta jest na obóz wyjazdowy. W ogłoszeniu konkursowym była informacja, że 

wakacje mają być w formie półkolonii.  

16) Oferta Nr 29 (zadanie 2.2) – Obóz dla dzieci i młodzieży złożona przez Rzym.-Kat. 

Parafię Wniebowzięcia N.M.P. Michałowice-Opacz. Wnioskowana kwota 6.500,00 zł. 

Proponowana kwota dotacji: 0,00 zł 

Brak aktu nominacyjnego dla proboszcza. Brak statutu / dokumentu równoważnego 

podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy, a w przypadku nieposiadania takiego 

dokumentu oświadczenie potwierdzające działalność w dziedzinie objętej konkursem.  
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Oferta jest na obóz wyjazdowy. W ogłoszeniu konkursowym była informacja, że 

wakacje mają być w formie półkolonii. Dodatkowo jest to druga oferta złożona na ten 

sam rodzaj zadania.  

17) Oferta Nr 31 (zadanie 2.2) – Wakacje moich marzeń – aktywny wypoczynek dla 

mieszkańców Gminy Michałowice w formie półkolonii pełnych licznych atrakcji 

kulturalnych i sportowych – złożona przez UKS Akademia Koszykówki Komorów. 

Wnioskowana kwota 21.500,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 21.500,00 zł 

(słownie: dwadzieścia jeden tysięcy pięćset złotych 00/100).  

18)  Oferta Nr 32 (zadanie 2.2) – Zdrowe wakacje 2016 złożona przez Fundację Toto 

Animo. Wnioskowana kwota 2.000,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 2.000,00 zł 

(słownie: dwa tysiące złotych 00/100).  

19) Oferta Nr 1 (zadanie 2.3) – Otwarte zajęcia z tenisa stołowego dla osób dorosłych i 

starszych jako forma aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego – złożona 

przez UKS Komorów. Wnioskowana kwota 5.840,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 

5.000,00 zł (słownie: piec tysięcy złotych 00/100).  

20) Oferta Nr 15 (zadanie 2.3) – „Jestem bezpieczna” program dla kobiet – złożona 

przez Klub sportowy ZDROWIE. Wnioskowana kwota 2.320,00 zł. Proponowana 

kwota dotacji: 2.112,00 zł (słownie: dwa tysiące sto dwanaście złotych 00/100).   

21) Oferta Nr 23 (zadanie 2.3) – Czas na sport – aktywne spędzanie wolnego czasu – 

rekreacja rodzinna (grupa wiekowa 1-100) – złożona przez UKS „W Nowej Wsi”. 

Wnioskowana kwota 9.760,00 zł. Proponowana kwota dotacji: 5.000,00 zł (słownie: 

pięć tysięcy złotych 00/100).  

 

 

 

/-/ Wójt Gminy Michałowice  

          Krzysztof Grabka  

 

 


