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Reguły,  25 maja 2022 r. 

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA  
REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY MICHAŁOWICE NA ROK 2022 

 
Wójt Gminy Michałowice informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania 
publicznego Gminy Michałowice w zakresie opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego na rok 
2022 

W otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Michałowice w zakresie opieki 
wytchnieniowej w formie pobytu dziennego na rok 2022– załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 97/2022 
Wójta Gminy Michałowice z dnia  26 kwietnia 2022 r.– w ustalonym terminie do 18 maja 2022 r.  do 
godz. 14.00 wpłynęła 1 koperta z ofertą. Po analizie przedłożonej oferty, stwierdzono, że wszystkie 
oferty spełniają warunki formalne. 

Zgodnie z warunkami ogłoszonego konkursu ofert na dofinansowanie zadań publicznych z dnia 26 
kwietnia 2022 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 zadania na realizację zadania publicznego Gminy Michałowice 
w zakresie opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego na rok 2022 w formie zlecenia dla: 

 

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

Proponowana 
kwota dotacji 
(zł) 

1. FUNDACJA KRAINA OZA 
Opieka wytchnieniowa w formie 
pobytu dziennego 

35 600,00 zł 35 600,00zł 

Przypominam, że zgodnie z § 8 Zarządzenia Nr 97/2022 Wójta Gminy Michałowice z dnia 26 kwietnia 
2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego 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. 

/- 

Wójt Gminy Michałowice 

/-/ Małgorzata Pachecka 

Małgorzata Pachecka 

Załączniki: 

1. Protokół Nr 1/2022 z dnia 24 maja 2022 r. z posiedzenia Komisji powołanej Zarządzeniem  
Nr 121/2022 Wójta Gminy Michałowice z dnia 18 maja 2022 r.  

2. Protokół Nr 2/2022 z dnia 24 maja 2022 r. z posiedzenia Komisji powołanej Zarządzeniem  
Nr 121/2022 Wójta Gminy Michałowice z dnia 18 maja 2022 r.  
 
 


