
 

Stare Babice, 14.03.2012 r. 
 

OGŁOSZENIE 
o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert  

ogłoszonego w dniu 13 lutego 2012 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Stare Babice Nr 12/2012 
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 2012 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 2012 r. 
wybrane zostały oferty i udzielono dotacji w wysokościach: 
1) Zadanie 1  Warsztaty artystyczne tkackie i twórcze – Stowarzyszenie Kulturalne Kotwica – 

7 000 zł (słownie: siedem tysięcy zł), 
2) Zadanie 2  Taniec towarzyski dla dzieci i młodzieŜy – Stowarzyszenie Kulturalne Kotwica 

– 9 000 zł (słownie: dziewięć tysięcy zł), 
3) Zadanie 3  Zajęcia z zakresu upowszechniania kultury i sztuki – Stowarzyszenie Kuźnia 

Przyjaźni – 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy zł), 
4) Zadanie 4 Warsztaty twórcze dla dzieci i młodzieŜy 

Otwarty konkurs na realizację zadania 4 nie został rozstrzygnięty w dniu dzisiejszym 
z uwagi na to, iŜ wnioskowana w złoŜonych ofertach kwota dotacji przekroczyła wysokość 
środków publicznych przeznaczonych na realizację przedmiotowego zadania. 
Konkurs zostanie rozstrzygnięty po zakończeniu procedury przewidzianej w ogłoszeniu 
Wójta Gminy Stare Babice o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu 
wspierania i upowszechniania działań kulturalnych na terenie gminy Stare Babice 
w 2012 r. z dnia 13 lutego 2012 r. 

5) Zadanie 5  Organizacja koncertów w ramach Festiwalu w Krainie Chopina – Towarzystwo 
Muzyczne im. Kazimierza Wiłkomirskiego – 25 000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy 
zł), 

6) Zadanie 6 Organizacja imprez artystycznych: 
a) Towarzystwo Muzyczne im. Kazimierza Wiłkomirskiego – 16 000 zł (słownie: 

szesnaście tysięcy zł), 
b) Stowarzyszenie Kuźnia Przyjaźni – nieudzielenie dotacji z powodu braku środków 

finansowych 
7) Zadanie 7 Wspieranie i upowszechnianie działań z zakresu muzyki w szczególności 

prowadzenie orkiestry dętej: 
a) Stowarzyszenie Kulturalne Kotwica – 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł), 
b) Towarzystwo Muzyczne im. Kazimierza Wiłkomirskiego – nieudzielenie dotacji 

z powodu braku środków finansowych 
8) Zadanie 8 Wspieranie i upowszechnianie działań z zakresu muzyki w szczególności 

prowadzenie chórów 
a) Stowarzyszenie Kulturalne Kotwica (prowadzenie chóru Sami Swoi) – 6 500 zł 

(słownie: sześć tysięcy pięćset zł), 
b) Stowarzyszenie Kulturalne Kotwica (prowadzenie chóru Babiczanie) – 5 500 zł 

(słownie: pięć tysięcy pięćset zł). 
2. 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 poŜytku 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.  

3. Na realizację zadań Wójt Gminy Stare Babice zawrze umowę z Oferentami. 
 
 
Z – ca Wójta Gminy Stare Babice 

                                         (-) Marcin Zając 


