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Reguły, 8 lutego 2022 r. 

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ROK 2022  
Z ZAKRESU „BEZPIECZEŃSTWA„, „EDUKACJI I OŚWIATY”, „OCHRONY, PROMOCJI I POLITYKI 

ZDROWIA” I „EKOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA”   

Wójt Gminy Michałowice informuje o rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert na dofinansowanie 
zadań z zakresu „bezpieczeństwa”, „edukacji i oświaty”, „ochrony, promocji i polityki zdrowia” i 
„ekologii i ochrony środowiska” . 

W otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: „bezpieczeństwa „, „edukacji i 
oświaty”, „ochrony, promocji i polityki zdrowia” i „ekologii i ochrony środowiska”  – załączniki nr 2-5 do 
Zarządzenia Nr 282/2021 Wójta Gminy Michałowice z dnia 29 grudnia 2021 r.– w ustalonym terminie do 
28 stycznia 2022 r. wpłynęły 2 koperty z ofertami z zakresu „bezpieczeństwa”, 4 koperty z ofertami z 
zakresu „edukacji i oświaty”, 2 koperty z ofertami z zakresu „ochrony, promocji i polityki zdrowia”, 2 
koperty z ofertami z zakresu „ekologii i ochrony środowiska”. Po analizie przedłożonych ofert, 
stwierdzono, że wszystkie oferty spełniają warunki formalne i merytoryczne. 

Zgodnie z warunkami ogłoszonych konkursów ofert na dofinansowanie zadań publicznych z dnia 29 
grudnia 2021 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 2020 r., poz. 1057 ze zm.) informuję, że zostało 
przyznane dofinansowanie na realizację zadań publicznych poprzez zlecenie w formie powierzenia lub 
wsparcia zadania: 

1. Z zakresu „bezpieczeństwa” 
Rodzaj zadania: bezpieczeństwa 

Lp. Nazwa organizacji Nazwa własna zadania 
 Wnioskowana kwota 
dotacji (zł)  

Proponowana 
kwota dotacji (zł) 

1. Stowarzyszenie RES 
Dzień Bezpieczeństwa w 
Gminie Michałowice 

15 400,00 zł 15 400,00 zł 

2. 
Uczniowski Klub Sportowy 
„KOMORÓW” 

Poczuj się bezpiecznie - 
szkolenie i warsztaty 

14 500,00 zł 14 500,00 zł 

 
1. Z zakresu „edukacji i oświaty” 

Rodzaj zadania: edukacji i oświaty 

Lp. Nazwa organizacji Nazwa własna zadania 
Wnioskowana 
kwota dotacji 
(zł) 

Proponowana 
kwota dotacji 
(zł) 

1. 
Koło Gospodyń Wiejskich 
„Pęciczanki” 

Konwersacje w języku angielskim w 
roku 2022 

6 500,00 zł 4 500,00 zł 

2. Fundacja ART. 
„Moc pamięci”- warsztaty z 
mnemotechnik 

30 000,00 zł 8 500,00 zł 

3. Koło Gospodyń wiejskich 
Graniczanki z Granicy 

„Odkrywamy talenty” 10 700,00 zł 8 500,00 zł 

4. Projekt Raszyn 
„Sortowanie ważna sprawa” cykl 
zajęć edukacyjnych dla placówek z 
gminy Michałowice 

19 900,00 zł 8 500,00 zł 

 
1. Z zakresu „ochrony, promocji i polityki zdrowia” 

Rodzaj zadania: ochrony, promocji i polityki zdrowia 
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Lp. Nazwa organizacji Nazwa własna zadania 
Wnioskowana 
kwota dotacji 
(zł) 

Proponowana 
kwota dotacji 
(zł) 

1. 
Stowarzyszenie Kultury 
Fizycznej Anprel - Klub 
Piłkarski AMT 

Warsztaty promujące zdrowy styl 
życia 

5 600,00 zł 
 

5 600,00 zł 

2. Koło Gospodyń Wiejskich 
Gospochy z Nowej Wsi 

Apetyt na zdrowie 11 700,00 zł 11 700,00 zł 

 
1. Z zakresu „ekologii i ochrony środowiska” 

Rodzaj zadania: ekologii i ochrony środowisk 

Lp. Nazwa organizacji Nazwa własna zadania 
Wnioskowana 
kwota dotacji 
(zł) 

Proponowana 
kwota dotacji 
(zł) 

1. 
Fundacja Promocji 
Rekreacji KIM 

Zielone Michałowice 14 200,00 zł 14 200,00 zł 

2. Projekt Raszyn 
Środowisko to się liczy edukacyjna 
gra terenowa dla młodzieży 

14 200,00 zł 14 200,00 zł 

 

Przypominam, że zgodnie z § 4 Zarządzenia Nr 282/2021 Wójta Gminy Michałowice z dnia 29 grudnia 
2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy 
Michałowice na 2022 rok: 
 „1. W terminie 14 dni od ogłoszenia informacji o rozstrzygnięciu konkursu, organizacje wyłonione w 

konkursie zobowiązane są dostarczyć podpisane dokumenty niezbędne do podpisania umowy (tj. 
np. zaktualizowany kosztorys, harmonogram, opis poszczególnych działań).  

2. Niedotrzymanie terminu z ust. 1 lub złożenie niepodpisanych dokumentów jest równoznaczne z 
rezygnacją oferenta z przyznanej dotacji.” 

Wszystkie działania muszą być realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami i 
ograniczeniami dotyczącymi sytuacji epidemicznej. 

 

z up. WÓJT 

/-/ Anna Fabisiak 
Zastępca Wójta Gminy Michałowice 

Wójt Gminy Michałowice  

 

/-/ Małgorzata Pachecka Michałowic/-
/ Małgorzata Pachecka 

Załączniki: 

1. Protokół Nr 1/2022 z dnia 8 lutego 2022 r. z posiedzenia Komisji powołanej Zarządzeniem  
Nr 16/2022 Wójta Gminy Michałowice z dnia 27 stycznia 2022 r.  

2. Protokół Nr 2/2022 z dnia 8 lutego 2022 r. z posiedzenia Komisji powołanej Zarządzeniem 
Nr 16/2022 Wójta Gminy Michałowice z dnia 27 stycznia 2022 r. 


