
 

Stare Babice, 15.02.2013 r. 
 

OGŁOSZENIE 
o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert  

ogłoszonego w dniu 10 stycznia 2013 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Stare Babice Nr 3/2013 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare 
Babice z zakresu wspierania i upowszechniania działań kulturalnych na terenie gminy Stare 
Babice w 2013 r. 
 
1. W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu 

wspierania i upowszechniania działań kulturalnych na terenie gminy Stare Babice w 2013 r. 
wybrane zostały oferty i udzielono dotacji w wysokościach: 
1) Fundacja „Z Perspektywą” – Zadanie pn. „Nasza Gmina – Lubię To” – cykl warsztatów 

reporterskich dla młodzieży z Gminy Stare Babice 
− Koszt całkowity realizacji zadania (po negocjacjach) – 9 474 zł (dziewięć tysięcy czterysta 

siedemdziesiąt cztery zł) 
− Udzielona dotacja – 6 285 zł (sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć zł) 

2) Stowarzyszenie Odkrywamy Świat – Zadanie pn. Wiem, rozumiem, pamiętam … – świat XX 
wieku 
− Koszt całkowity realizacji zadania – 11 045 zł (jedenaście tysięcy czterdzieści pięć zł) 
− Udzielona dotacja – 6 512 zł sześć tysięcy pięćset dwanaście zł) 

3) Stowarzyszenie Kulturalne Kotwica – Zadanie pn. Taniec towarzyski dla dzieci i młodzieży 
„Tańczymy 2013”  
− Koszt całkowity realizacji zadania – 10 800 zł (dziesięć tysięcy osiemset zł) 
− Udzielona dotacja – 9 000 zł (dziewięć tysięcy zł) 

4) Stowarzyszenie Kulturalne Kotwica – Zadanie pn. Warsztaty twórcze dla dzieci i młodzieży 
„Szachy 2013”  
− Koszt całkowity realizacji zadania – 6 600 zł (sześć tysięcy sześćset zł) 
− Udzielona dotacja – 6 000 zł (sześć tysięcy zł) 

5) Stowarzyszenie Kulturalne Kotwica – Zadanie pn. Wspieranie i upowszechnianie działań 
z zakresu muzyki, prowadzenie chórów – Chór „Babiczanie 2013” 
− Koszt całkowity realizacji zadania – 5 800 zł (pięć tysięcy osiemset zł) 
− Udzielona dotacja – 5 500 zł (pięć tysięcy pięćset zł) 

6) Stowarzyszenie Kuźnia Przyjaźni – Zadanie pn. Warsztaty „O*KOŁO TEATRALNE” 
− Koszt całkowity realizacji zadania (po negocjacjach) – 9 503 zł (dziewięć tysięcy pięćset 

trzy zł) 
− Udzielona dotacja – 9 503 zł (dziewięć tysięcy pięćset trzy zł) 

7) Stowarzyszenie Kulturalne Kotwica – Zadanie pn. Wspieranie i upowszechnianie działań 
z zakresu muzyki, prowadzenie chórów – Chór „Sami Swoi 2013” 
− Koszt całkowity realizacji zadania – 6 500 zł (sześć tysięcy pięćset zł) 
− Udzielona dotacja – 6 500 zł (sześć tysięcy pięćset zł) 

8) Stowarzyszenie Kulturalne Kotwica – Zadanie pn. Wspieranie i upowszechnianie działań 
z zakresu muzyki w szczególności prowadzenie orkiestry dętej  
− Koszt całkowity realizacji zadania (po negocjacjach) – 30 000 zł (trzydzieści tysięcy zł) 
− Udzielona dotacja – 30 000 zł (trzydzieści tysięcy zł) 

9) Stowarzyszenie Kuźnia Przyjaźni – Zadanie pn. Warsztaty Piątkowe spotkania twórcze „OT! 
WARTE!” – sezon 3  
− Koszt całkowity realizacji zadania (po negocjacjach) – 5 200 zł (pięć tysięcy dwieście zł) 
− Udzielona dotacja – 5 200 zł (pięć tysięcy dwieście zł) 

10) Towarzystwo Muzyczne im. Kazimierza Wiłkomirskiego – Zadanie pn. Prowadzenie zajęć 
baletowych dla dzieci w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach 
− Koszt całkowity realizacji zadania – 18 000 zł (słownie: osiemnaście tysięcy zł) 



− Udzielona dotacja – 18 000 zł (słownie: osiemnaście tysięcy zł) 
11) Towarzystwo Muzyczne im. Kazimierza Wiłkomirskiego – Zadanie pn. Organizacja imprez 

artystycznych 
− Koszt całkowity realizacji zadania – 16 000 zł (szesnaście tysięcy zł) 
− Udzielona dotacja – 16 000 zł (szesnaście tysięcy zł) 

12) Towarzystwo Muzyczne im. Kazimierza Wiłkomirskiego – Zadanie pn. Organizacja koncertów 
w ramach festiwalu „W krainie Chopina”  
− Koszt całkowity realizacji zadania (po negocjacjach) – 25 000 zł (dwadzieścia pięć tysięcy 

zł) 
− Udzielona dotacja – 25 000 zł (dwadzieścia pięć tysięcy zł) 

13) Towarzystwo Muzyczne im. Kazimierza Wiłkomirskiego – Zadanie pn. Warsztaty twórcze dla 
dzieci i młodzieży „Młodzi z pasją” 
− Koszt całkowity realizacji zadania (po negocjacjach) – 4 500 zł (cztery tysiące pięćset zł) 
− Udzielona dotacja – 4 500 zł (cztery tysiące pięćset zł) 

14) Fundacja Laboratorium Edukacyjne EduLab – Zadanie pn. Lepszy start 
Zadanie nie realizuje celu publicznego określonego w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert 
na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu wspierania 
i upowszechniania działań kulturalnych na terenie gminy Stare Babice w 2013 r. 
Oferta nie została oceniona pod względem merytorycznym 

2. Wartość udzielonych dotacji – 148 000 zł (sto czterdzieści osiem tysięcy zł), co stanowi cała 
kwotę przeznaczoną na ten cel w budżecie Gminy Stare Babice w 2013 r. 
W budżecie Gminy Stare Babice pozostała kwota 5 000 zł (pięć tysięcy zł) na tzw. „małe 
dotacje”. 

3. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w trybie przewidzianym w art. 5 ust. 4 pkt. 1 lub 
pkt. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) – w formie wspierania wraz z udzieleniem 
dotacji, które nie będą pokrywać pełnych kosztów realizacji zadania lub w formie powierzenia 
z udzieleniem dotacji, które będą pokrywać pełne koszty realizacji zadania.  

4. Na realizację zadań Wójt Gminy Stare Babice zawrze umowę z Oferentami. 
 
 
 
 

Z – ca Wójta Gminy Stare Babice 
                                         (-) Marcin Zając 
 


