
 
 

ZARZĄDZENIE  NR 11/2012 
Wójta Gminy  Krotoszyce 
z  dnia 14 marca 2012 roku 

 
w sprawie ogłoszenia   wyników otwartego konkursu ofert  i udzielenia dotacji  na realizację  
zadań  publicznych, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu o zasięgu 
gminnym promującym kulturę fizyczna   i sport  oraz  podtrzymywania polskiej tradycji 
narodowej, pielęgnowania  polskości oraz rozwoju świadomości  narodowej, obywatelskiej  i 
kulturowej  w 2012r. 
 
                            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym ( D. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póz zm. ) art. 15 ust.2 pkt.2h 
ustawy z dnia 24 kwietnia  2003r. o działalności  pożytku publicznego  i o wolontariacie   
( tj. Dz. U. z 2010r. Nr  234, poz. 1536 z późn. zm.), po zapoznaniu się z protokołem z dnia  
2012-03-13 Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty na powierzenie zadań publicznych do 
realizacji w 2012 r., organizacjom pozarządowym , 
 
                                           
                                                    zarządzam, co następuje: 
     
                                                                         § 1 
 
1.Zartwierdzić wybranych przez Komisję Konkursową  oferentów, na realizację  zadań 
publicznych w zakresie  upowszechniania kultury fizycznej i sportu o zasięgu gminnym 
promującym kulturę fizyczna  i sport oraz zadania z zakresu podtrzymywania polskiej tradycji 
narodowej, pielęgnowania  polskości ,rozwoju świadomości  narodowej, obywatelskiej   
i kulturowej  . 
2.Zatwierdzić wysokość wnioskowanych kwot dotacji określonych w ofertach, w sposób 
zaproponowany przez Komisję Konkursową, ponieważ, gmina nie ma możliwości 
budżetowych sfinansowania zadań w przedstawionej przez organizacje kalkulacji kosztów. 
 
                                                                         § 2 
 
Wykaz organizacji pozarządowych, którym zostaną zlecone zadania wymienione 
 w  § 1 oraz wysokość przyznanych kwot dotacji  dla poszczególnych organizacji przedstawia 
poniższa  tabela .  
 
L.
p 

Nazwa oferenta  Adres          Nazwa zadania  Kwota 
wnioskowana 

w ofercie 
w zł 

   Kwota 
przyznana 
dofinanso
wania   w   

zł 
1    Klub 

Sportowy  
„Bł ękitni” 
Kościelec    

     Kościelec  
59-223 Krotoszyce  

Upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu o 
zasięgu gminnym  
promującym  kulturę 
fizyczną i sport 
  

  
 
    16.000 
      
 

 
 
11.000 
 

2. Ludowy Zespół 
Sportowy  
„NYSA” 
Winnica  

      Winnica 
59-223 Krotoszyce  

Upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu   o 
zasięgu gminnym  
promującym  kulturę 
fizyczną i sport 
 

  
    10.000 
  
 

 
9.000 
 

 
 
 
    
 
  
 
 



3  
 
 Gminny 
Ludowy Klub 
Sportowy „ 
GRYF-
OLIMPIA” 
Krotoszyce 
 

 
Krotoszyce ul. 
Piastowska  40A  
 
 59-223 
Krotoszyce  
 

 
Upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu o 
zasięgu gminnym  
promującym  kulturę 
fizyczną i sport 
 

        
    
17.000 
   

 
 
15.000 
 

 
4 

Stowarzyszenie  
„Nasze 
Krotoszyce „  

     Krotoszyce 
ul. Piastowska 40A 
59-223 Krotoszyce  

Podtrzymywania polskiej 
tradycji narodowej, 
pielęgnowania  polskości 
oraz rozwoju świadomości  
narodowej, obywatelskiej  
i kulturowej  . 
 

 
5.500 

 
5.500 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
  

5 Stowarzyszenie 
„ Cysterska            
Winnica”  

Winnica  37 
59-223 Krotoszyce 

Podtrzymywania polskiej 
tradycji narodowej, 
pielęgnowania  polskości 
oraz rozwoju świadomości  
narodowej, obywatelskiej  
i kulturowej  . 
 

 Oferta 
została 
odrzucona  

 

                                                                                                             
 

                                                                    § 3 
 
Jeżeli  organizacja, która została wybrana w konkursie,  nie podejmie się  realizacji zadania za 
kwotę określoną w § 2 zarządzenia, to nie zostanie ogłoszony ponowny konkurs, a kwota 
przeznaczona na to zadanie nie zostanie rozdysponowana dla pozostałych oferentów. 
 
                                                                    § 4 
 
Warunki i tryb przekazania dotacji  oraz zasady wykonania zadania regulować będzie umowa 
zawarta z wybranymi oferentami . 
                                                                    § 5 
 
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Urzędu 
Gminy na tablicy ogłoszeń  oraz na stronie internetowej Gminy Krotoszyce. 
 
                                                                   § 6 
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy  Krotoszyce . 
 
                                                                    § 7 
 
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania . 
                                                                                                                                               
                                                                                              
                                                                                                          
                                                                                                    Wójt Gminy Krotoszyce 
                                                                             Beata  Castañeda  Trujillo   
 
  

 
 


