
ZARZĄDZENIE NR   411/2010 

Burmistrza Krapkowic 
z dnia 5 marca 2010 roku 

  
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych w  2010 roku w zakresie działalności w sferze kultury fizycznej,  
w tym wychowania fizycznego, rekreacji i sportu 

 
 

  
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 4 pkt 2 i art. 15 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 
96, poz. 873, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 
  

§ 1. 
1. Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 
w  2010 roku w zakresie działalności w sferze kultury fizycznej, w tym wychowania 
fizycznego, rekreacji i sportu, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 386/2010 Burmistrza 
Krapkowic z dnia 18 stycznia 2010 roku, w formie wsparcia tych zadań wraz 
z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. 
 
2.  Wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym, 
wraz z kwotami przyznanych dotacji, stanowi załącznik do zarządzenia. 
  

§ 2. 
Środki na dotacje, o których mowa w § 1, określone są w budŜecie Gminy Krapkowice na 
2010 rok. 
  

§ 3. 
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach. 
 

§ 4. 
Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału BudŜetowo-Finansowego. 
  

§ 5. 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
  
                                                                                

 
 

 B U R M I S T R Z  

        /-/ mgr Piotr Solloch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BURMISTRZ  KRAPKOWIC  
ul.3 Maja 17 

47-303 Krapkowice 



___________________________________Wyniki otwartego konkursu ofert nr 2/2010 
(Załącznik do zarządzenia nr  411/2010 Burmistrza Krapkowic z dnia 5 marca 2010r.) 

 

 
 
 

WYNIKI  OTWARTEGO  KONKURSU  OFERT  NR  2/2010 
 
 
 

 Burmistrz Krapkowic 
 ogłasza 

  
 

 rozstrzygni ęcie otwartego konkursu ofert na realizacj ę zadań publicznych w 2010 roku 
 w zakresie działalno ści w sferze kultury fizycznej, w tym wychowania fiz ycznego,  

 rekreacji i sportu 
 

 

 
Lp. 

 
Nazwa oferenta 

 
Nazwa zadania publicznego 

Kwota 
przyznanej 
dotacji (zł) 

1. Ludowy Zespół Sportowy  
Dąbrówka Górna 

„Upowszechnianie kultury fizycznej  
i sportu w środowisku wiejskim” 

 

 
25 000,00 

2. Ludowy Zespół Sportowy  
„NOWY DWÓR” 

 

„Wspieranie imprez sportowych, 
rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych 
na terenie gminy lub dla mieszkańców 

gminy - turniej piłkarski LZS Nowy Dwór” 

 
 

1 500,00 

3. Ludowy Zespół Sportowy  
„NOWY DWÓR” 

 

„Wspieranie sportu w środowisku 
wiejskim, szczególnie wśród sołectw 

Nowy Dwór i Kórnica” 

 
20 000,00 

 
4. Klub Karate – do SHOTOKAN „Aktywny wypoczynek dzieci  

i młodzieŜy- edukacja przez sport” 
 

5 000,00 
 

5. Klub Aktywnego Wypoczynku  
i Rekreacji „Krapkowickie 

Rowerki” 

„Rajd rowerowy. Integracja 
niepełnosprawnych  

z Krapkowickimi Rowerkami” 

 
1 500,00 

6. Ludowy Zespół Sportowy 
Steblów 

 

„Upowszechnianie kultury fizycznej oraz 
aktywizacja dzieci i młodzieŜy  
w zakresie sportu i rekreacji  

w środowisku wiejskim” 

 
10 000,00 

7. Ludowy Zespół Sportowy  
w śywocicach 

 

„Upowszechnianie kultury fizycznej, 
sportu i rekreacji w środowisku wiejskim 
oraz podnoszenie poziomu sportowego 

dzieci i młodzieŜy” 

 
25 000,00 

8. Ludowy Zespół Sportowy  
w śywocicach 

„III Wojewódzki Zlot Monocyklistów” 
 

1 500,00 

9. Klub Sportowy „UNIA”  „Upowszechnianie kultury fizycznej 
dzieci i młodzieŜy” 

 
57 750,00 

10. Miejski Klub Sportowy  
„Suples” 

 

„Praca z dziećmi  
i młodzieŜą uzdolnioną sportowo  

w kierunku zapasów w stylu wolnym”  
20 000,00 

11. KLUB KARATE-DO „ENSO” 
 

„Szkolenie dzieci i młodzieŜy  
w ramach zajęć pozalekcyjnych  

w oparciu  o sztuki walki”  
 

2 900,00 

BURMISTRZ  KRAPKOWIC  
ul.3 Maja 17 

47-303 Krapkowice 



12. KLUB KARATE-DO „ENSO” 
 

„Turniej Sportowy z okazji  
Dnia Dziecka”  

1 300,00 

13. KLUB KARATE-DO „ENSO” 
 

„Mikołajkowy Turniej Rodzinny”  1 350,00 

14. Opolskie Stowarzyszenie 
Ekologiczno-Kulturowe „Cis”  

 

„I Krapkowickie zawody Nordic Walking” 
1 000,00 

15. Klub Sportowy „Otmęt”  
 

„Upowszechnienie kultury fizycznej 
i sportu poprzez szkolenie młodzieŜy  
w grach zespołowych- piłki ręcznej  

i piłki noŜnej” 

65 000,00 

16. MTB Krapkowice 
 

„Majowy Rajd Rowerowy MTB na Górę 
św. Anny” 

1 200,00 

 
Łączna kwota dotacji  

 
240 000,00 

 

PowyŜsze oferty spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 
poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr  96, poz. 873, z późn. zm.) oraz w ogłoszeniu 
o otwartym konkursie ofert z dnia 18 stycznia 2010 roku. Ponadto, w ocenie merytorycznej uzyskały 
wymagane kryterium punktowe (tj. powyŜej 50 pkt).  
 
 
Podpisanie umów o wsparcie realizacji zadania z wyłonionymi oferentami nastąpi w najbliŜszych 
dniach. 
 

 

 B U R M I S T R Z   

        /-/ mgr Piotr Solloch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach 

Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Piotr Solloch - Burmistrz Krapkowic 

Data wytworzenia: 2010-03-05 

 


