
 

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 4/2013 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare 
Babice z zakresu pomocy społecznej i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie 
gminy Stare Babice w 2013 r. 
 
 
1. W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu 

pomocy społecznej i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie gminy Stare 
Babice w 2013 r. wybrane zostały oferty i udzielono dotacji w wysokościach: 
1) Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej – Zadanie pn. 

Prowadzenie działalności rehabilitacyjnej i terapeutycznej wobec dzieci niepełnosprawnych 
ruchowo, upośledzonych umysłowo oraz z innymi zaburzeniami rozwoju 
− Koszt całkowity realizacji zadania – 55 000 zł (pięćdziesiąt pięć tysięcy zł) 
− Udzielona dotacja – 55 000 zł (pięćdziesiąt pięć tysięcy zł) 

2) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Zadanie pn. Rozwój form pracy z rodziną, w tym opieki nad 
dziećmi i młodzieżą „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej 
− Koszt całkowity realizacji zadania (po negocjacjach) – 29 000 zł (dwadzieścia dziewięć 

tysięcy zł) 
− Udzielona dotacja – 4 000 zł (cztery tysiące zł) 

2. Wartość udzielonych dotacji – 59 000 zł (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy zł), co stanowi całą 
kwotę przeznaczoną na ten cel w budżecie Gminy Stare Babice w 2013 r. 

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 
 


