OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Garwolina
z dnia 31 grudnia 2018 roku
w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta
Garwolina w 2019 roku w zakresie kultury fizycznej ogłoszonego Zarządzeniem
Nr 125/2018 Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 3 grudnia 2018 roku
Na podstawie Zarządzenia Nr 133/2018 Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 21 grudnia
2018 roku w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia w trybie ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie otwartych konkursów ofert na realizację
w 2019 roku zadań publicznych Miasta, zgodnie z "Regulaminem postępowania komisji
konkursowej w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Miasta w 2019
roku", komisja konkursowa w dniach 28 - 31 grudnia 2018 roku dokonałaotwarcia, a następnie

ocenyformalneji merytorycznejzłożonychofert.
W dniu 31 grudnia 2018 roku komisja konkursowa przekazała Burmistrzowi Miasta
Garwolina propozycję wyboru najkorzystniejszych ofert oraz propozycję wysokości
przyznanych środków finansowych na realizację zadań. Propozycja ta została zaakceptowana
w całości.
KULTURA FIZYCZNA
1.

Lp

a)

Popularyzacja działań związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej i rekreacji ruchowej wśród
mieszkańców miasta Garwolina poprzez: ...

Wybrana dyscyplina sportowa:

Piłka nożna

Liczba
wybranych
ofert

3

b)

Piłka siatkowa

l

c)

Lekkoatletyka

l

d)

Badminton

l

e)

Taniec i gimnastyka dzieci i młodzieży

l

f)

Gimnastyka dla dorosłych

l

g)

Tenis ziemny

l

h)

Kolarstwo

O

i)

Pływanie

l

j) Biegi
l
..
"'W przypadku przyznama dotacji w kWOCIe mnej
niezwłocznie przedłożyć zaktualizowany kosztorys i

Nazwa oferenta
Garwoliński Klub Sportowy
"Wilga" Garwolin*
Klub Sportowy ZDROWIE
Garwolin*
CONECTUM GARWOLIN*
Uczniowski Klub Sportowy

.Dwójka?"
Garwoliński Klub Sportowy
"Wilga"
Międzyszkolny Klub Sportowy
Międzyszkolny GimnastycznoTaneczny Uczniowski Klub
Sportowy "No Name"
Międzyszkolny GimnastycznoTaneczny Uczniowski Klub
Sportowy "No Name"
Uczniowski Klub Tenisowy
"Garwolin 2012"

-

Proponowane
środki (w zł.)
238000
15000
3000
10000
34000
30000
46000

4000
4 000

O

Uczniowski Klub Sportowy
23000
.Delfin" Garwolin
Stowarzyszenie Truchtacz.pl
5000
..
nIZ wnioskowana W ofercie, oferent zobowiązany jest
zakres rzeczowy zadania.

Wszystkie organizacje, które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu na realizację zadań
publicznych, zobowiązane
są do dostarczenia do tutejszego Urzędu danych osób (imię
i nazwisko, funkcja pełniona w organizacji, pesel) upoważnionych do podpisania umowy oraz
aktualny numer konta, na które będzie przekazana dotacja. Ponadto organizacje zarejestrowane
w Rejestrach innych niż Krajowy Rejestr Sądowy zobowiązane są dostarczyć aktualne zaświadczenie.

