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 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU 

WSPÓŁPRACY GMINY MICHAŁOWICE Z 

ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI 

PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ 

POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA 2017 ROK 
 

Zgodnie z uchwałą Nr XVIII/217/2016 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy 

Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego” na 2017 r. prowadzone były rozmowy z organizacjami 

pozarządowymi w celu ustalenia planów działań na rok 2017. Pracownicy udzielali potrzebnych 

informacji z zakresu współpracy gminy z organizacjami, jak również wyjaśniali zagadnienia 

związane z ustawą o pożytku publicznym.  

Wójt Gminy Michałowice ogłosił 30 grudnia 2016 r. konkurs ofert na realizację zadań z 

zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej oraz sportu. Termin 

składania ofert upłynął 23 stycznia 2017 r. o godz. 16.00.  Do dnia 23 stycznia 2017 r. wpłynęło 

26 ofert.  

18 stycznia odbyło się spotkanie z organizacjami pozarządowymi na temat wzorów 

nowych ofert, umów oraz sprawozdań. W trakcie spotkania wyjaśniane były wszelkie 

wątpliwości.   

W konkursach przyznane zostało dofinansowanie na realizację następujących zadań 

publicznych poprzez zlecenie w formie wspierania zadań: 

I. Z zakresu „Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego” przekazano dotacje na zadania:  

1) Piknik Rodzinny – złożona przez Przedszkole Niepubliczne im. Bł. Bolesławy Lament 

Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Komorowie. Przekazana kwota 

dotacji: 9600,00 zł. Zwrócono niewykorzystaną kwotę: 1.500,00 zł.  

2) Organizacja zajęć i imprez kulturalnych: 1. „Wielkanocne Szaleństwo” rodzinna impreza 

kulturalna, 2. XIII Michałowickie Spotkanie Artystyczne Dzieci i Młodzieży, 3. 

„Roztańczony Mikołaj” rodzinna impreza kulturalna, 4. Reprezentowanie Gminy 

Michałowice na Wojewódzkich i Ogólnopolskich Przeglądach i turniejach tanecznych 

(cały rok)  – złożona przez Klub Sportowy ZDROWIE. Przekazana kwota dotacji: 

14.500,00 zł. Zwrócono niewykorzystaną kwotę: 2.492,80 zł. 

3) Zdobywam świat, poszerzam wiedzę – złożona przez Rzym.-Kat. Parafię Wniebowzięcia 

N.M.P. Michałowice-Opacz. Przekazana kwota dotacji: 19.000,00 zł. 

4) Harcerskie wychowanie jako misja wspierania młodego człowieka we wszechstronnym 

rozwoju – złożona przez Chorągiew Stołeczną ZHP Hufiec Pruszków. Przekazana kwota 

dotacji: 25.000,00 zł 

5)  „Warsztaty wokalne dla dzieci” – złożona przez Stowarzyszenie K40. Przekazana kwota 

dotacji: 10.000,00 zł. 

6)  „Teatralnia – zajęcia teatralne dla seniorów” – złożona przez Stowarzyszenie K40. 

Przekazana kwota dotacji: 12.000,00 zł 

7) Aktywizacja osób starszych, niepełnosprawnych – złożona przez Komorowskie 

Stowarzyszenie Aktywnych Seniorów i Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona. 

Przekazana kwota dotacji: 21.100,00 zł. 

8) Z kulturą i historią za pan brat – złożona przez UKS Akademia Koszykówki Komorów. 

Przekazana kwota dotacji: 8.800,00 zł. 
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9)  Seniorzy są wśród nas – strażnicy kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego – złożona 

przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w 

Michałowicach. Przekazana kwota dotacji: 200.000,00 zł. 

10) „Recitale 2017” – złożona przez Stowarzyszenie K40. Przekazana kwota dotacji: 

30.000,00 zł. 

II. Z zakresu „Kultury fizycznej i sportu” przekazano dotacje na zadania:  

1) 1. Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie 

Michałowice w dyscyplinie KARATE. 2. „Jestem bezpieczna” program dla Pań. – 

złożona przez Klub Sportowy ZDROWIE. Przekazana kwota dotacji: 7.800,00 zł. 

2) Stymulowanie rozwoju młodych organizmów oraz rozwoju społecznego poprzez udział 

w treningach i rozgrywkach w sekcji koszykówki dziewcząt i piłki nożnej chłopców UKS 

- złożona przez Uczniowski Klub Sportowy „W Nowej Wsi”. Przekazana kwota dotacji: 

40.000,00 zł. 

3) Prowadzenie zajęć sportowych oraz organizacja masowych turniejów dla dzieci, 

młodzieży i mieszkańców Gminy Michałowice – złożona przez Uczniowski Klub 

Sportowy „Komorów”. Przekazana kwota dotacji: 15.000,00 zł. 

4) Piłka nożna formą działalności sportowej – złożona przez Stowarzyszenie Kultury 

Fizycznej Klub Piłkarski „Anprel” – klub piłkarski AMT. Przekazana kwota dotacji: 

15.000,00 zł. 

5)  Gram w piłkę nożną, trenuję, dobrze się czuję – złożona przez UKS FC Komorów. 

Przekazana kwota dotacji: 42.800,00 zł.  

6) Zdrowe wakacje 2017 – złożona przez Fundację Toto Animo. Przekazana kwota dotacji: 

3.000,00 zł. 

7) Zima Rytro 2017 – złożona przez Fundację Toto Animo. Przekazana kwota dotacji: 

2.454,00 zł. 

8) Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w duchu „Fair Play” - złożona przez 

Uczniowski Klub Sportowy Jaguar Michałowice. Przekazana kwota dotacji: 36000,00 zł. 

9) Na sportowo czyli zdrowo – złożona przez UKS Akademia Koszykówki Komorów. 

Przekazana kwota dotacji: 78.946,00 zł. 

10) Czas na sport – aktywne spędzanie wolnego czasu – rekreacja rodzinna (grupa wiekowa 

1-100) – złożona przez Uczniowski Klub Sportowy „W Nowej Wsi”. Przekazana kwota 

dotacji: 5.000,00 zł. 

11) Otwarte zajęcia sportowe dla osób dorosłych i starszych jako forma aktywnego i 

zdrowego spędzania czasu wolnego – złożona przez Uczniowski Klub Sportowy 

„Komorów”. Przekazana kwota dotacji: 8.000,00 zł. 

12) Oferta Nr 24 – Bądź w olimpijskiej formie. Program aktywności fizycznej dla seniorów 

od 18 do 118 lat – złożona przez UKS Akademia Koszykówki Komorów. Przekazana 

kwota dotacji: 7.000,00 zł. 

 

Dwie organizacje nie złożyły aktualizacji, co skutkowało rezygnacją z dotacji.  

Przyznane zostało dofinansowanie na realizację zadania publicznego poprzez zlecenie w formie 

powierzenia na: 

Bawię się, uczę, czyli zajęcia sportowe i rezerwacje – złożona przez UKS FC Komorów. 

Przekazana kwota dotacji: 35.000,00 zł. Zwrócono niewykorzystaną kwotę: 17,64 zł. 

W dniu 30 marca 2017 r. Wójt Gminy Michałowice ogłosił konkurs ofert na realizację zadań 

z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Termin składania ofert 21 kwietnia 2017 r.  

Wpłynęły 2 oferty.  
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1)  Święto Niepodległości – złożona przez Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu 

Komorów Komorowianie. Przekazana kwota dotacji: 16.000,00 zł. Zwrócono 

niewykorzystaną kwotę: 101,25 zł.  

2) Prowadzenie i obsługa centrum komputerowego w Nowej Wsi – złożona przez 

Ochotniczą Straż Pożarną w Nowej Wsi. Przekazana kwota dotacji: 30.000,00 zł. 

Zgodnie z przepisem ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie przyznano sześć dotacji w trybie art. 19 a ustawy: 

1) Rywalizujmy fair play – koszykarskie turnieje dzieci i młodzieży – realizowana przez 

Uczniowski Klub Sportowy „W Nowej Wsi”. Przekazano kwotę dotacji: 10.000,00 zł. 

2) Warsztaty kulturalno-filmowe – realizowana przez Fundację Okiem Kamery. Przekazano 

kwotę dotacji: 10.000,00 zł. 

3) Konfrontacja wojewódzka i międzynarodowa formą rozwoju dzieci i młodzieży – 

realizowana przez UKS Akademia Koszykówki Komorów. Przekazana kwota dotacji: 

10.000,00 zł.  

4) Sport bez granic – międzynarodowy Turniej koszykówki – realizowana przez 

Uczniowski Klub Sportowy „W Nowej Wsi”. Przekazano kwotę dotacji: 3500,00 zł. 

5) Białe Róże 2017 – realizowana przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. 

Przekazano kwotę dotacji: 10.000,00 zł.  

6) Festyn Rodzinny w Przedszkolu (Ochronce) Sióstr Służebniczek N.M.P. im. Bł. 

Edmunda Bojanowskiego w Komorowie 4 czerwca 2017 r – realizowana przez 

Zgromadzeniem Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej 

Prowincja Warszawska. Przekazano kwotę dotacji: 9.800,00 zł. Zwrócono 

niewykorzystaną kwotę: 159,00 zł. 

Zadania były realizowane zgodnie z harmonogramami. Wydatkowanie środków 

pochodzących z dotacji było zgodne z przeznaczeniem.  

Łącznie w 2017 r. z zakresu „Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego” przekazano 

zgodnie na podstawie umów kwotę 425.800,00 zł, z czego zwrócono 4.253,05 zł 

niewykorzystanych dotacji. Z zakresu „Kultury fizycznej i sportu” była to kwota 340.000,00 zł, 

czego zwrócono 17,64 zł niewykorzystanej dotacji.  

Wykorzystanie dotacji była rzędu 95-97 % ze względu na brak zainteresowania przez 

organizacje realizacją nowych zadań.   

22 września 2017 r. podpisane zostało zarządzenie nr 206/2017 Wójta Gminy 

Michałowice w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Michałowice z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2018 r.”.  

W wyniku przeprowadzonych konsultacji do Urzędu Gminy Michałowice wpłynął za 

pośrednictwem poczty elektronicznej jeden wniosek od organizacji.  

 W złożonym wniosku przedstawiono trzy uwagi do Projektu Programu. Po zapoznaniu 

się z treścią uwag i uzasadnieniem uwzględniono w projekcie Programu dwie uwagi, natomiast 

jedna nie została uwzględniona. 

Uwzględniono następujące uwagi: 

Uwaga nr 2: Par. 13 dodać pkt. 13 ”Wspieranie zadań z zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego”. 



4 

 

Uwaga nr 3: Par. 14 dodać pkt. 14 ”Wspieranie zadań z zakresu podtrzymywania i 

upowszechniania tradycji narodowej, oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i 

kulturowej, ochrony dóbr kultury oraz dziedzictwa narodowego”. 

Nie została uwzględniona następująca uwaga: 

Uwaga nr 1: Par. 15 dodać pkt. 4 „drogą korespondencji listownej lub elektronicznej na podane 

przez organizacje pozarządowe adresy siedzib, adresy korespondencyjne lub adresy poczty 

elektronicznej (na pisemny wniosek organizacji)”. 

Postulowano dodanie punktu odnośnie bezpośredniego informowania organizacji 

pozarządowych o planowanych kierunkach działalności. Jednakże taki sposób jest traktowaniem 

organizacji w sposób nierówny, gdyż Urząd nie jest w stanie zawiadomić wszystkich organizacji 

potencjalnie zainteresowanych tematyką. Urząd ma możliwość dotarcia do organizacji, z 

którymi dotychczas współpracował i innych zarejestrowanych na terenie Gminy Michałowice. 

Wszystkie organizacje, które na terenie Gminy mogą potencjalnie działać (organizacje z całej 

Polski) nie ma możliwości poinformować. Każda organizacja ma możliwość kontaktu z 

Urzędem w celu wymiany informacji. Każda zainteresowana organizacja ma możliwość 

śledzenia strony internetowej Gminy Michałowice, co ułatwia newsletter, przez który można na 

bieżąco dowiadywać się o działaniach, w tym o działaniach nakierowanych na organizacje 

pozarządowe.    

Rada Gminy Michałowice 30 października 2017 r. podjęła Uchwałę w sprawie przyjęcia 

„Programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” na 2018 rok”. 

Referat Kultury i Spraw Społecznych pozostaje w ciągłym kontakcie z organizacjami 

pozarządowymi i pomaga w bieżącej działalności.  

 

 


