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WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT  
 
 

Dotyczy: na wykonanie zadań publicznych Gminy Węgliniec  w zakresie wspierania/ 
powierzenia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w drugim półroczu roku 2015  

przez organizacje pozarządowe  
 
 
  Zlecenie zadań odbędzie się na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.)  
 

Na realizację zadania nr 1 „Upowszechnianie kultury fizycznej dorosłych na terenie Gminy 
i Miasta Węgliniec poprzez wspieranie organizacji zajęć, szkolenia i udział we 
współzawodnictwie sportowym organizowanym przez właściwe związki sportowe” wybrano 
następujące oferty : 
1. ofertę złożoną przez Miejsko-Gminny Klub Sportowy „GÓRNIK” w Węglińcu na zadanie pn.: 

„Piłka nożna seniorów w Węglińcu”. Wysokość przyznanych środków publicznych na 2016r. 
wynosi  15 000,00 zł.  

2. ofertę złożoną przez Klub Sportowy „VICTORIA” w Ruszowie na zadanie pn.: „Piłka nożna 
seniorów w Ruszowie”. Wysokość przyznanych środków publicznych na 2016r. wynosi  20 
000,00 zł  

3. ofertę złożoną przez Klub Sportowy „ORLIKI” w Węglińcu na zadanie pn.: „Piłka nożna 
seniorów w Węglińcu”  Wysokość przyznanych środków publicznych na 2016r. wynosi  25 
000,00 zł.  

4. ofertę złożoną przez Klub Sportowy „PIAST” w Czerwonej Wodzie na zadanie pn.: „Piłka 
nożna seniorów w Czerwonej Wodzie”  Wysokość przyznanych środków publicznych na 
2016r. wynosi  12 000,00 zł.  

 
 

Na realizację zadania nr 2 „Upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży na terenie 
Gminy i Miasta Węgliniec poprzez wspieranie organizacji szkolenia sportowego oraz udział 
we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez właściwe związki i organizacje 
sportowe.”  wybrano następujące oferty : 
1. ofertę złożoną przez Uczniowski Klub Sportowy „MIKRO” Ruszów z siedzibą w Ruszowie na 

realizację zadania pn. Piłka nożna młodzików w Ruszowie. Wysokość przyznanych środków 
publicznych na 2016r. wynosi   – 5 250,00 zł 

2. Oferta nr 2 została złożona przez Uczniowski Klub Sportowy „JASTRZĘBIE” Ruszów z 
siedzibą w Ruszowie na realizację zadania pn. Piłka nożna trampkarzy w Ruszowie 
Wysokość przyznanych środków publicznych na  2016r. wynosi  5 000,00 zł.  

3. ofertę złożoną przez Uczniowski Klub Sportowy „MIKRO” Ruszów z siedzibą w Ruszowie na 
realizację zadania pn. Unihokej w Ruszowie. Wysokość przyznanych środków publicznych na  
2016r. wynosi  2 750,00 zł.  

4. ofertę złożoną przez Klub Sportowy „VICTORIA” Ruszów z siedzibą w Ruszowie na 
realizację zadania pn. Piłka nożna juniorów w Ruszowie. Wysokość przyznanych środków 
publicznych na 2016r. wynosi  5 500,00 zł.  

5. ofertę złożoną przez Klub Sportowy „ORLIKI” Węgliniec z siedzibą w Węglińcu na realizację 
zadania pn. Piłka nożna żaków, orlików młodzików i juniorów w W ęglińcu. Wysokość 
przyznanych środków publicznych na 2016r. wynosi  25 500,00 zł.  

6. ofertę złożoną przez Miejsko-Gminny Klub Sportowy „GÓRNIK” Węgliniec z siedzibą  w 



Węglińcu na realizację zadania pn. Piłka nożna trampkarzy w Czerwonej Wodzie. 
Wysokość przyznanych środków publicznych na 2016r. wynosi  3 000,00 zł 

 
Na realizację zadania nr 3 „Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta 

Węgliniec poprzez wspieranie organizacji szkolenia, udziału we współzawodnictwie 
sportowym, organizacji zawodów, imprez i zajęć popularyzujących lekkoatletykę, turystykę i 
pozostałe formy upowszechniania kultury fizycznej”  wybrano następujące oferty : 
1. ofertę złożoną przez Klub Sportowy „ORLIKI” Węgliniec z siedzibą w Węglińcu na realizację 

zadania pn. Zajęcia z kulturystyki i fitness w Węglińcu”. Wysokość przyznanych środków 
publicznych na 2016r. wynosi  4 000,00 zł.  

2. ofertę złożoną przez Uczniowski Klub Sportowy „OLIMPIA” przy Gimnazjum w Węglińcu z 
siedzibą w Węglińcu na realizację zadania pn.  „Lekkoatletyka  bez ograniczeń wiekowych 
oraz gry zespołowe dla uczniów (młodzików i juniorów) w Węglińcu”. Wysokość 
przyznanych środków publicznych na 2016r. wynosi  20 000,00 zł.  

3. ofertę złożoną przez Uczniowski Klub Sportowy „START” z siedzibą w Ruszowie na 
realizację zadania pn.  „Lekkoatletyka  bez ograniczeń wiekowych oraz gry zespołowe dla 
uczniów w Ruszowie”. Wysokość przyznanych środków publicznych na 2016r. wynosi  6 
000,00 zł.  

 
Na realizację zadania nr 4 „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez powierzenie 

organizacji zajęć rekreacyjno – sportowych dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji 2016 
roku”  wybrano następujące oferty : 
1. ofertę złożoną przez Uczniowski Klub Sportowy „MIKRO” Ruszów z siedzibą w Ruszowie na 

realizację zadania pn. Zajęcia sportowe na boiskach wielofunkcyjnych”. Wysokość 
przyznanych środków publicznych na 2016r. wynosi  300,00 zł.  

2. ofertę złożoną przez Klub Sportowy „ORLIKI” Węgliniec z siedzibą w Węglińcu na realizację 
zadania pn. „IX wakacje z piłk ą nożną”.  Wysokość przyznanych środków publicznych na  
2016r. wynosi   600,00 zł.  

3. ofertę złożoną przez Uczniowski Klub Sportowy „START” z siedzibą w Ruszowie na 
realizację zadania pn.  „Puchar ORLIKA w siatkówce pla żowej w Ruszowie”. Wysokość 
przyznanych środków publicznych na 2016r. wynosi  600,00 zł.  

 
Na realizację zadania nr 5 „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez powierzenie 

organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych, zawodów i konkurencji sportowych podczas 
imprezy plenerowej „Święto Grzybów” w 2016 roku”  wybrano następującą ofertę : 
1. ofertę złożoną przez Klub Sportowy „ORLIKI” Węgliniec z siedzibą w Węglińcu na realizację 

zadania pn. „Turniej piłkarski dzieci do lat 10 o Puchar Święta Grzybów”.  Wysokość 
przyznanych środków publicznych na 2016r. wynosi  1 500,00 zł.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec 
                  (-) Stanisław Mikołajczyk 

 


