
Krośnice, 24.01.2017 r.

KOMUNIKAT

dotyczący rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 
w zakresie wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2017 roku.

1. Konkurs został ogłoszony przez Wójta Gminy Krośnice Zarządzeniem nr 89/2016/RSO 
z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert zgodnie z ustawą
0 działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem nr 3/2017/RSO z dnia 13 stycznia 2017 r. 
obradowała w dniach 16 i 19 stycznia 2017 r.

2. Na konkurs wpłynęło 10 ofert, które zostały poddane analizie i ocenie Komisji.

3. Komisja Konkursowa dokonała oceny formalnej na Karcie Oceny Formalnej stanowiącej 
załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 2/2017/RSO Wójta Gminy Krośnice z dnia 13 stycznia 2017 
r. w sprawie regulaminu pracy Komisji Konkursowych powołanych do oceny ofert złożonych 
w ramach otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z 
realizacją zadań w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferty odrzucone z przyczyn formalnych: 10

1) KLUB SPORTOWY „BARYCZ”- pt: „Organizacja i przeprowadzenie systematycznych 
treningów oraz organizowanie i udział w turniejach piłkarskich”,

2) Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół i Przedszkola w Krośnicach „Bona Fide”- pt: 
„Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół i Przedszkola w Krośnicach „Bona Fide” szkółka 
piłkarska”,

3) Stowarzyszenie Ziemi Kraśnickiej „BRANDA”- pt: „Organizacja szkolenia oraz otwartego 
turnieju tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Krośnice”,

4) „AKTYWNE ŁAZY”- pt: „Łazy Mini Cup 2017”,

5) Akademia Piłkarska Free Kids- pt: „Szkolenie sportowe i udział w rozgrywkach dzieci
1 młodzieży w Gminie Krośnice”,

6) Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „BIZON”- pt: „Organizacja i prowadzenie 
systematycznych treningów dla dzieci i młodzieży oraz udział w rozgrywkach sportowych 
zgodnie z kalendarzem imprez Polskiego Związku Zapaśniczego i Dolnośląskiego Związku 
Zapaśniczego”,

7) Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „BIZON”- pt: „VI Turniej im. Eugeniusza Ratajczaka 
w zapasach w stylu wolnym dzieci, Mistrzostwa Dolnegośląska Kadetów”,

8) Stowarzyszenie Sztuk i Sportów Walki „LEONIDAS”-pt: „Propagowanie sportów wśród 
dzieci na terenie Krośnic”,

9) Uczniowski Klub Sportowy „Kraśnicka Przystań”- pt: „Starty w zawodach szachowych 
zawodników sekcji szachowej UKS „KROŚNICKA PRZYSTAŃ”,



10)Uczniowski Klub Sportowy „Krośnicka Przystań”- pt: „Starty w zawodach pływackich 
zawodników sekcji pływackiej „BLACK AQUA”.

Żadna z wymienionych wyżej ofert nie spełniła wymogów formalnych określonych 
w ogłoszeniu konkursowym i tym samym nie przeszła do kolejnego etapu konkursu.
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