
  

Stare Babice, 1.03.2012 r. 
 

OGŁOSZENIE 
o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert  

ogłoszonego w dniu 2 lutego 2012 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Stare Babice Nr 10/2012 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wspierania 

i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 r. 
 

I. Rozstrzygni ęcie dla zadania pn. „Szkolenie i współzawodnictwo s portowe 
w sportach zespołowych, w tym organizacj ę rozgrywek z udziałem klubów 
sportowych działaj ących na terenie Gminy Stare Babice” 

 
1. W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 

z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 r., pod nazwą 
„Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w sportach zespołowych, w tym organizację 
rozgrywek z udziałem klubów sportowych działających na terenie Gminy Stare Babice” 
wybrane zostały oferty i udzielono dotacji w wysokościach: 
1) Uczniowski Klub Sportowy „Borzęcin” – 40 000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy zł), 
2) Ludowy Klub Sportowy „Naprzód” Zielonki – 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 

zł). 
2. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w trybie przewidzianym w art. 5 ust. 4 

pkt. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności poŜytku publicznego 
i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) – powierzania 
wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich 
realizacji.  

3. Na realizację zadania Wójt Gminy Stare Babice zawrze umowę z Oferentami. 
 

II. Zadanie pn. „Szkolenie i współzawodnictwo sport owe, w szczególno ści dzieci 
i młodzie Ŝy w sportach indywidualnych, w szczególno ści w dyscyplinach: judo 
i badminton” 

1. Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania 
i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 r., pod nazwą „Szkolenie 
i współzawodnictwo sportowe, w szczególności dzieci i młodzieŜy w sportach 
indywidualnych, w szczególności w dyscyplinach: judo i badminton” nie został 
rozstrzygnięty w dniu dzisiejszym z uwagi na to, iŜ wnioskowana w złoŜonych ofertach 
kwota dotacji przekroczyła wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację 
przedmiotowego zadania. 

2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty po zakończeniu procedury przewidzianej w ogłoszeniu 
Wójta Gminy Stare Babice o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu 
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 r. z dnia 2 lutego 2012 r. 

 
 
       Z – ca Wójta Gminy Stare Babice 
                                         (-) Marcin Zając 
 


