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, O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAN PUBLICZNYCH 

W dniu 28 grudnia 2017 roku ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku n/w zadań, w formie powierzenia lub wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie lub dofinansowanie ich realizacji: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice. Termin składania ofert określony został do dnia 18 stycznia 2018 roku. 
Zarządzeniem Nr BN.0050.743.2018 Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 9 stycznia 2018 roku powołana została Komisja Konkursowa do rozpoznania ofert na realizację zadań publicznych określonych w ogłoszeniu konkursowym. W wyniku postepowania konkursowego, rozpatrzono następujące oferty oraz wnioskowano o udzielenie dotacji n/w organizacjom: 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice Uwagi: 

Nr i nazwa zadania publicznego Podmioty, które złożyły oferty 
Podmiot realizujący Udzielona - oferta odrzucona - załącznik nr 3 niezgodny 

zadanie kwota z ogłoszeniem - odpłatność działalności 
I. Miejski Klub Sportowy „Czarni" pożytku publicznego w odniesieniu do zadania Zadanie 1. Upowszechnianie w Jelczu-Laskowicach X 

sportu poprzez prowadzenie 2. Miejsko-Gminne Zrzeszenie zorganizowanego szkolenia Ludowych Zespołów Sportowych X 236.000 zł sportowego oraz zapewnienia z siedziba w Jelczu - Laskowicach udziału w zawodach sportowych 
3. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi - oferta odrzucona - zakres zadania niezgodny i konkursach różnych dyscyplin 

Miłocice „Łączymy Pokolenia" X z treścią ogłoszenia 
w Miłocicach 

Uczniowski Klub Sportowy 
Zadanie 2. Upowszechnianie 

„Moto-Jelcz-Laskowice" z siedzibą X 64.000 zł. 
kolarstwa poprzez prowadzenie 

w Jelczu-Laskowicach 

zorganizowanego szkolenia 
- oferta odrzucona - brak kserokopii umowy sportowego, udziału w zawodach. Uczniowski Klub Kolarski 

X o prowadzenie rachunku bankowego (lub z siedzibą w Jelczu-Laskowicach wyciągu bankowego) oraz aktualnego odpisu 
z ewidencji/ rejestru Zadanie 3. Upowszechnianie 

pływania poprzez organizowanie 
Uczniowski Klub Pływacki „Manta" zajęć sportowych, treningów 
z siedzibą w Jelczu-Laskowicach X 80.000 zł i współzawodnictwa sportowego 
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Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice Uwagi: 

Podmiot 
Udzielona Nr i nazwa zadania publicznego Podmioty, które złożyły oferty realizujący 

kwota zadanie 
Zadanie 4. Upowszechnianie gry 
w tenisa stołowego poprzez Miejski Ludowy Klub Sportowy 
prowadzenie zorganizowanego ,,VICTORIA" z siedzibą w Jelczu- X 55.000 zł. 
szkolenia sportowego oraz udziału Laskowicach. 
w zawodach 
Zadanie 5. Organizowanie zajęć Klub Modelarstwa Samochodowego 
i treningów oraz udziału w zawodach ,,Jelcz-Mikrus" z siedzibą w Jelczu- X 55.000 zł. 
i pokazach modeli samochodowvch. Laskowicach. 
Zadanie 6. Organizowanie Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka" 

X 38.000 zł. 
współzawodnictwa i upowszechnianie z siedziba w Jelczu-Laskowicach, 
gry w piłkę nożną wśród dzieci Uczniowski Klub Sportowy „Huragan" 

X IO OOO zł. i młodzieży szkół podstawowych. z siedziba w Minkowicach Oławskich. 
Zadanie 7. Upowszechnianie sportu 
wśród dzieci i młodzieży szkół 

Szkolny Związek Sportowy z siedzibą podstawowych poprzez organizowanie X 50.000 zł. 
zajęć sportowych i udziału 

w Jelczu-Laskowicach. 

w zawodach. 
Zadanie 8. Upowszechnianie gry 
w piłkę ręczną wśród dzieci i młodzieży 
poprzez prowadzenie zorganizowanego 

Brak ofert X X Brak ofert szkolenia sportowego oraz udziału 
w zawodach. 

Zadanie 9. Organizowanie zajęć 
sportowych, treningów i udziału 

Miejski Klub Koszykarski LZS „BLUES" w zawodach dla osób trenującej 
z siedzibą w Jelczu-Laskowicach X 50 OOO zł. 

koszykówkę. 

Zadanie 10. Organizowanie zajęć 

sportowych, treningów I udziału Towarzystwo Siatkarskie „VOLLEY" 
w zawodach dla osób trenujących piłkę z siedzibą w Jelczu-Laskowicach X 70.000 zł. 
siatkową. 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Miasta i Gmiuy Jelcz-Laskowice Uwagi: 
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Nr i nazwa zadania publicznego 

Zadanie 11. Propagowanie biegania 
zdrowy styl życia wraz z wyznaczaniem 
trasbi~ch 
Zadanie 12. Organizowanie zaJęc 
sportowych, treningów i udziału 
w zawodach w zakresie Judo 
Zadanie 13. Organizowanie zaJęć: 
sportowych, treningów i udziału 
w zawodach w zakresie halowej piłki 
nożn!li 
Zadanie 14. Popularyzacja strzelectwa 
sportowego oraz organizowanie zajęć 
sportowych, treningów i udziału 
w zawodach osób trenujących 
strzelectwo. 

Podmioty, które złożyły oferty 

Klub Biegacza „Harcownik" 
z siedzibą w Jelczu-Laskowicach 

Uczniowski Klub Sportowy JUDO 
z siedzibą w Jelczu-Laskowicach 

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej 
K.S.ORZEŁ FUTST AL z siedzibą 
w Jelczu-Laskowicach 

Liga Obrony Kraju z siedzibą 
w Jelczu-Laskowicach 

Podmiot 
realizujący 

zadanie 

X 

X 

X 

X 

Udzielona 
kwota 

30.000 zł. 

92.000zł 

6.000 zł 

- oferta odrzucona - załącznik nr 3 niezgodny 
z ogłoszeniem - odpłatność działalności 

I pożytk_lij)_ublicznego w odniesieniu do zadania 
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