
Wołów, 25.M.żO2ż r.

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizacjęzadań publicznych
Gminy Wołów w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej i spońu w roku
2022

W ramach koŃursu ogłoszonego zarądzeniem Nr 247l2021Burmistrza Gminy Wołów
zdńa 15 grudnia 202l r.. do Urzędu Miejskiego w Wołowie wpĘnęło 20 ofert:
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wołowski klub karate
KYOKUSHINKAI

Sprawni w każdym wieku z Wołowskim klubem karate
KYOKUSHINKAI

,, Miejsko-Gminny Klub
Ludowy WIATR

Zapasy- to dla dzieci gwarancja sprawności, zdrowia, kultury
rylvalizacji, dobrego wychowania, oraz lekarstwo na walkę z

otyłością i skoliozą

3 ZFIP Chorągiew
Dolnośląska, Hufiec Powiatu
Irzebnickiego

HarcSport 2021
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Miejski Klub Sportowy
,Wolavia" Wołów

Organizacja i prowadzenie zajęć sportowych dla mieszkańców
Gminy Wołów onz przy gotowanie i udziń w zawodach

§ Stowarzyszenie Akadem ia
Piłkarska GOOL

Trenujemy z Goolem

wl(p w wołowie Piłka nożna dla dzięci, młodzieĘ i dorosłych

Młodzieżowy Klub
Sportowy Odra Lubiąż

Wspieranie i upowszechnianie kultury ftzycznej i sportu w
Lubiążu

wołowski klub Bokserski
Champion

Organizacja i prowadzenie zajęó kick-boxingu i boksu, jiu-jitsu
oraz gimnastyki sportowej dla dzieci;młodzieĘ i dorosłych

Klub Piłkarski Herosi Stary
Wołów

Zajęcia sportowe dla mieszkańców Gminy Wołów, a w
szczególności Starego Wołowa- przygotowanie i udział w

zawodach piłki nożnej

.10 Stowarzyszenie "Karate
Soju Ryu Shuseikan
Wołów"

Rozwój poprzez uprawianie sporów walki
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Wołów Biega- aktyńzacja sportowa i społeczna
mieszkńców Gminy Wołów

Stowarzyszenie,,Wołów
Biega"

Ronłijanie aĘwnościfirycnĄ dzieci, rr:łodzieĘ t

dorosĘch poprzel. udńał w zĄęciach sportowych i
r o zgry wkach piłkarski ch

OSP Itzydlina Mała

Triathlon Wołów 2021

Zalęciataneczne break dance i hip hop dladzieci,młodzieĘ w
Gminie

iatańca i ruchu

Wołowska Integracyjna DruĄna Baseballowaczriowski Klub Sportowy

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

b Piłkarski Sparta Miłcz

Aktywizacja dzięci i młodzieĘ Gminy Wołów

,ULTURALNYCH

Popularyzacja i rozwój piłki nożnejb Piłkarski,,Ruch"

Prowadzenie treningów karateLy Klub Karate Goju
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}towarzyszenie Tri Granda
lr wołowie

ltowarzyszenie Centrum
iportów Walki

Zajęcia spońowe z brazylijskiego jiu- jitsu
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W wyniku oceny formalnej komisja konkursowa odrzuciła następujące oferty:

Upowszechnianie kultury ftzy cznej
i sportu wśród dzieci, młodzieży i
dorosłych z Gminy Wołów

-brak podpisanej uchwałyI(lub piłkarski
Sparta Miłcz

AkĘwizacja dzięci i młodzieĘ
Gminy Wołów

- brak poprawnie wykreślo-
nych oświadczeń zpkt VII

oferty

Stowarzyszenie
BRAMY
INICJATYW
KULTURAL].IYCH

I(lub piłkarski

,,Rucho' Warzęgowo
Popularyzacj a i rozłł oj piłki nożnej -brak dokumentu potwi erdza-

jącego uprawnienia podmiotu

- brak poprawnie wykreślo-
nych oświad częń z pkt VII

ofeĄ

Społeczny Klub
Karate Goju Ryu

Prowadzenie treningów karate -brak zaświ adczenia o wpisie
do rejestru
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pozostałe organizacje otrzymały środki publiczne w następujących wysokościach:

@iekuz
wołowskim klubem karate

KYOKUSHINKAI

50 000 zł
woło*ski klub karate
KYOKUSHINKAI

40 000 ńŻupa"y- to dla dzieci.
gwarancja sprawnoścl
zdrowia, kultury ryvł łttzacji,
dobrego wychowania, oraz

lekarstwo na walkę z otyłością

i skoliozą

Vtiejst o-Crminny Klub
Ludowy WTATR

8 000 zł
ZTIP Chorągiew
Dolnośląska, Hufiec
Powiatu Trzebnickiego

HarcSport 2021

Organizacja i prowadzenie
zaięć sportowych dla
mieszkńców Gminy Wołów
orazprzy1otowanie i udział w

zawodach

70 000 7ł
Miejski Klub Spońowy

,,Wolavia" Wołów

Trerrujemy z Goolem 15 000zł
Stowarzyszenie Akademia
Piłkarska GOOL

Piłka noZna dla dzieci,
młodzieży i dorosłych

ż50 000 zł
Mkp w wołowie

Wrpi..urri. i upowszechnianie
kultury fizycznej i sportu w

Lubiązu

I20 000 ń
Młodzieżowy Klub
Sportowy Odra Lubiąż

40 000 złC@Ńowadzęnie
zajęó kick-boxingu i boksu,
jiu-jitsu oraz gimnasĘki
sportowej dla dzieci,
młodzieży i dorosłych

wołowski klub Bokserski
Champion

13 000 zł
Ę"b Pm.rski Herosi
Stary Wołów

Zaięciasportowe dla
mńszkńców Cminy Wołów,

a w szczególności Starego

Wołowa- przygotowanie i
ldzińw zawodach piłki
nożnej
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Rozwój p oprzez uprawianie
sporów walki

Stowarzyszenie "Karatę
Goju Ryu Shuseikan
Wołów"

Wołów B iega- akly wizacja
sportowa i społecma
mieszkńców Gminy

Wołów

Stowarzyszenie,,Wołów
Biega"

Rozwijanie aktywności
fizy cmej dzieci, młodzieĘ t
dorosĘch poptzęz udział w

zajęciach sportowych i
rozgrywkach piłkarskich

OSP Krzydlina Mała

Triathlon Wołów 2021Stowarzyszenie Tri
Granda w wołowie

Zajęcia sportowe z
brazylijskiego jiu- jitsu

Stowarzyszenie Centrum
Sportów Walki

Zajęciataneczne break dance i
hip hop dla dzieci, młodzieĘ
w Gminie

Akademia tańca i ruchu
street flow

Wołowska Integracyjna
Drużyna Baseballowa

uczniowski klub
Sportowy ZSZWołów

Suma dotacji przYznanYch w konkursie: 695 000 zł

Zvp. B rni.gtrza

Jarr J
Zastępca

v
10 ż0 000ń

,1! 8 000 zł
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13 000 zł

10 000 zł

10 000 zł

15 20 000 zŁ
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8 000 zł


