
Wołów, 03.03.202l t.

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizacj ę zadań publicznych
GminY Wołów w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznói i spońu w roku
2021

W ramach konkursu ogłoszonego Zarządzeniem Nr 25l202I Burmistrza Gminy Wołów
z dńa 8 lutego 202l t. do Urzędu Miejskiego w Wołowie wpłynęły 23 ofeĘ:

'ołowski klub karate
YOKUSHINKAI

wni w kńdym wieku z Wołowskim klubem karate
KYOKUSHINKAI

iejsko-Gminny Klub
udowy WIATR

Zapasy- to dla dzieci gwarancja sprawności, zdtowia, kultury
lizacji, dobrego wychowania, oraz lękarstwo na walkę z

ią i skoliozą

lnośląska, Hufiec Powi
rzebnickiego

iejski Klub Sportowy
wolavia" wołów

izacja i prowadzenie zajęó sportowych dla mięszkańców
iny Wołów oraz przygotowanie i udzińw zawodach

czniowski Klub Sportowy ołowska Integracyjna DruĘna Basęballowa

iłka nożna dla dzieci, młodzieĘ i dorosłych

Młodzieżowy Klub
portowy OdraLubiEż

spieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w

wołowski klub Bokserski izacja i prowadzenie zĄęć kick-boxingu i boksu, jiu-jitsu
gimnastyki sportowej dla dzieci, młodzieĘ i dorosĘch

Piłkarski Sparta Miłcz powszechnianie kultury fizycznej i spońu wśród dzieci,
łodzieży i dorosĘch z Gminy Wołów

ULTURALNYCH

ktylvizacja dzieci i młodzieży Gminy Wołów

Nazwa oferenta
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lub Piłkarski Herosi Stary
ołów

qjęcia spońowe dla mieszkańców Gminy Wołów, a w
ści Starego Wołowa- przygotowanie i udział w

wodach piłki nożnej

:ub Piłkarski,,Ruch"
aIZęgowo

laryzacja i rozwój piłki noznej

,ju Ryu Shuseikan
poprzez uprawianie sporów walki

rzyszenie,,W Rudnie rjemy po zdrowie w Dolinie Jezierzycy

ki Związek Wędkarski-
we wrocławiu

sparcie i upowszechnianie kultury flzycznej, sportu
iego oraz ekologii

nie Tri Granda iathlon Wołów 2021

ielkiej KREDA

fdy rowerowe rodzinne po ziemi wołowskiej

Wiejski Klub Sportowy
,,Orkan" Mojęcice

Szkolenie MłodzieĘ i dorosĘch oraz współzawodnictwo
piłce nożnej

Wołów Biega- aktywizacja sportowa i społeczna
mieszkańców Gminy Wołów

Fundacja MY Jazzda na rowerze

Stowarzyszenie
Piłkarska GOOL

Trenujemy z Goolem

iłka nożna dla dzieci, młodzieĘ i dorosłych

OSP Krzydlina Mała Rozwij anie ak§wno ści ftzy cmej dzięci, mło dzieĘ i
dorosłych poprzęz ldział w zajęciach sportowych i

rozgrywkach piłkarskich
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,,l9, Stowarzyszenie,,Wołów
Biega"
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W wyniku oceny formalnej komisja konkursowa odrzuciła następujące oferfy:

Miejski Klub
piłkarski w
Wołowie

piłka nożna dla dzięci,
rńodzieĘ i dorosłych

Brak wymaganych
załącników

Wiejski Klub
Sportowy ,,Orkan"

Mojęcice

Szkolenie MłodzieĘ i dorosłych
oraz współzawodnictwo w piłce

nożne1
Brak wymaganych

zńączników

Stowarzyszenie
,,Wołów Biega"

Wołów Biega- aktywizacja
sportowa i społeczna

mieszkańców Gminy Wołów

Wymagane zńączniki nie są
prawidłowo potwierdzofie za

zgodność zotyginaŁem

Fundacja MY Jazzda na rowerze Wymagane załączniki nie są
prawidłowo potwierdzone za

zgodnośó z oryginałem

Stowarzyszenie
Akademia

Piłkarska GOOL

Trenujemy z Goolem Wymagane załączniki nie są
prawidłowo potwierdzone za

zgodnośó z oryginałem

OSP Krzydlina
illf.ała

Rozwij anie ak§wnośc i flzy cznej
dzieci, rŃodzieĘ i dorosłych
poprzęz udziń w zaj ęciach
sportowych i rozgrywkach

piłkarskich

Wskazany został
nieprawidłowy termin

realizacji zadania.
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Pozostałe organżacje otrrymaĘ środki publiczne w następujących wysokościach:
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wołowski klub karate
KYOKUSHINKAI

Sprawni w każdym wieku z
wołowskim klubem karate
KYOKUSHINKAI

35 000zł

)

|.

Miejsko-Gminny Klub
Ludowy WIATR

Zapasy- to dla dzieci
gwarancja sprawności,
zdrowia, kultury rywalizacj|
dobrego wychowania, oraz
lekarstwo na walkę z oĘłością
i skoliozą

ż5 000zł

.;'1,'!;,',,,',

..... .:.,.':.'.:.

ZI{P Chorągiew
Dolnośląska, Hufiec
powiatu Trzebnickieso

HarcSport 2021 5 000zł

.,:1.;,11l.Ą.;,,:;. Miejski Klub Sportowy
,,Wolavia" Wołów

Or ganizacja i prowadzenie
zajęć sportowych dla
mieszkańców Gminy Wołów
oraz przy gotowanie i udziń w
zawodach

40 000zł

5 uczniowski l(lub
Sportowy ZSZWołów

Wołowska Integracyjna
Drużyna Baseballowa

8 000zł
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MI(p w wołowie Piłka nożna dla dzieci,
młodzieży i dorosłych

I59 I00zł

' :,7:.,',:
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Młodzieżowy Klub
Sportowy Odra Lubiąz

Wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej i sportu w
Ltlbiążl

65 000zł

'8'.,,'.,,,

:', a ,.....

wołowski klub Bokserski
Champion

Or ganizacj a i prowadzeni e
zajęć kick-boxingu i boksu,
jiu-jitsu oraz gimnastyki
sportowej dla dzięci,
młodzieżrv i dorosłvch

35 000zł

o,.,], ., Klub Piłkarski Sparta
Miłcz

Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu wśród dzieci,
młodzieży i dorosĘch z
Gminy Wołów

20 000zł

.,:,.t$...,.. Stowarzyszenie BRAMY
INICJATYW
KULTURALNYCH

Aktywizacja dziecii
młodzieży Gminy Wołów

50 000zł

..l:Nairrya, zadania, publicznC- ,!f,,,,ys okośó przlznan;, §h : 1

' środków,,nu hlicznvdh,,i.'l.,,



klub piłkarski Herosi
Stary Wołów

Zajęcia sportowe dla
mięszkańców Gminy Wołów,
a w szczególności Starego
Wołowa- przygotowanie i
udział w zawodach piłki

Klub Piłkarski,,Ruch"
Warzęgowo

Popularyzacja i ronvój piłki
nożnej

Stowarzyszenie "Karate
Goju Rlu Shuseikan
Wołów"

Rozwój p oprzez uprawianie
sporów walki

Stowarzyszenie o,W
Rudnie jest cudnię"

Maszerujemy po zdrowie w
Dolinie Jezierzycy

Polski Związek
Wędkarski- Okręg we
wrocławiu

Wsparcie i upowszechnianie
kultury ftzy cznej, sportu
wędkarskieg o oraz ekologii

Stowarzyszenie Tri
Granda w wołowie

Triathlon Wołów 2021

Stowarzyszenie
Mieszkńców Krzydliny
Wielkiej KREDA

Rajdy rowerowe rodzinne po
ziemi wołowskiej

Suma dotacji prąvznanych w konkursie: 500 000 zł

10 000zł
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i0 000zł

1,3,

,| .':

15 000zł

14 4 000zŁ

15 12 000zł

6 000ń

900zł


