
 
 
 

KOMUNIKAT 

Rozstrzygnięcie konkursu dla organizacji pozarządowych i podmiotów dopuszczonych w Ustawie o działalności poŜytku 

publicznego i wolontariacie 

- na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej 

 

Dnia 26 marca 2014 roku Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej rozstrzygnęła otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu 

kultury fizycznej w 2014 roku (zadanie: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Podkowy Leśnej, w tym 

rekreacja dzieci, młodzieŜy i dorosłych). 

W terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie tj. do 13 marca do godz. 16.00 wpłynęły 4 oferty, które spełniały wymogi formalne i 

zostały zakwalifikowane do etapu oceny merytorycznej. 

Komisja oceniła, Ŝe oferty mają wysoką wartość społeczną i spełniają kryteria konkursowe. 

W skład komisji konkursowej weszli przedstawiciele Urzędu Miasta oraz przedstawiciel Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo” i 

Stowarzyszenia „Nova Podkova”. 

Zgodnie z rekomendacją Komisji Konkursowej, zatwierdzoną decyzją Burmistrza Miasta z dnia 26 marca 2014 roku dofinansowanie w formie 

dotacji otrzymują następujące projekty: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zadanie 1 
 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Podkowy Leśnej, w tym rekreacja dzieci, młodzieŜy i 

dorosłych 

 

Lp. 
Nazwa 

organizacji 
Opis oferty 

Wnioskow
ana kwota 

(zł) 

Całość 
zadania 

(zł) 

Kwota 
rekomend
owana (zł) Uzasadnienie i uwagi 

1 
Stowarzyszenie 

DIRT 
Organizacja imprez sportowo-
rekreacyjnych – FUN PODKO 

5000  10000  5000  

CKiIO powinno zaistnieć jako 
współorganizator, planowany termin 25 
maja do zmiany ze względu na Wybory 

(do uzgodnienia z CKiIO). 

2. 

Polski Związek 
Emerytów 
Rencistów 

Inwalidów Zarząd 
Rejonowy w 

Pruszkowie Koło nr 
2 w Podkowie 

Leśnej 
 

Wyjazd turystyczno-
rehabilitacyjny 

4972  17992  4972  

brak uwag 

3. 
Klub Sportowy 
TENNIS LIFE 

Brwinów 

Wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej wśród 

mieszkańców gminy Podkowa 
leśna w dziedzinie tenisa 

ziemnego dla dzieci z 
rocznika 2000 i młodszych 

3000  6368,64  3000  

brak uwag 

4.  

Komitet Budowy 
Szkoły św. Teresy i 

Gimnazjum św. 
Hieronima 

Turniej św. Teresy – turniej 
badmintona dla uczniów 

Podkowińskich szkół 
podstawowych i gimnazjów  

2000 5000 2000 
Warunkiem podpisania umowy jest 

uszczegółowienie kosztorysu. 
RAZEM 14972  14972  

 
 
                   Burmistrz Miasta Ogrodu 

           Podkowa Leśna 
 
Małgorzata Stępień - Przygoda 


