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Zarządzenie nr 8/2019 
Wójta Gminy Nieporęt 

 z dnia 10 stycznia 2019 r 
 
w sprawie wyboru i odrzucenia ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań 
publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – organizowanie i 
prowadzenie zajęć, zawodów w zakresie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży mieszkańców 
gminy w 2019 roku. 
 
Na podstawie art. 26 ust. 1,  art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), art. 5 ust 4 pkt 2, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365), w 
związku z Zarządzeniem Nr 363/2018 r Wójta Gminy Nieporęt  z dnia 30 listopada 2018 r. o 
ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie  wspierania i 
upowszechniania kultury fizycznej – organizowanie i prowadzenie zajęć, zawodów w zakresie kultury 
fizycznej wśród dzieci i młodzieży mieszkańców gminy w 2019 roku zarządzam co następuje: 
 
§ 1.1.   Dokonać wyboru ofert złożonych przez następujące stowarzyszenia kultury fizycznej: 
 
1) Oferta „B”   złożona  przez Uczniowski Klub Sportowy „Pogoń Józefów”, z siedzibą w Józefowie, 
    adres: Józefów ul. Szkolna  62, 05-119 Legionowo - Zadanie  nr 2 – Organizowanie i prowadzenie  
    zajęć, zawodów w zakresie kultury fizycznej  w  dyscyplinie sportowej - piłka nożna dla dzieci w   
     wieku przedszkolnym i uczniów szkoły podstawowej; 
 
2) Oferta  „D” złożona  przez Uczniowski Klub  Sportowy „Pogoń Józefów”, z siedzibą w Józefowie, 
    adres: Józefów ul. Szkolna  62, 05-119 Legionowo - Zadanie nr 1 – Organizowanie i prowadzenie  
    zajęć, zawodów w zakresie kultury fizycznej w dyscyplinie sportowej - piłka nożna dla dzieci i  
    młodzieży uczniów szkoły średniej; 
 
3) Oferta „E” złożona  przez  Uczniowski  Klub  Sportowy „Dębina”, z siedzibą  w  Stanisławowie 
    Pierwszym, adres: Stanisławów Pierwszy ul. Jana Kazimierza 291, 05-126 Nieporęt - Zadanie nr 3    
    – Organizowanie i prowadzenie zajęć, zawodów w zakresie kultury fizycznej w dyscyplinie  
   sportowej  - piłka siatkowa dla dzieci i młodzieży uczniów szkoły podstawowej i szkoły  średniej 
 
zgodnie z przedłożonymi do dnia 21 grudnia 2018 r. ofertami, uwzględniając wniosek Komisji 
Konkursowej powołanej Zarządzeniem  nr 397/2018  Wójta Gminy Nieporęt  z dnia 27 grudnia 2018 
r. w  sprawie  powołania  Komisji    Konkursowej   w celu rozpatrzenia ofert na realizację zadań 
publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – organizowanie i 
prowadzenie zajęć,  zawodów w zakresie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży mieszkańców 
gminy w  2019 r.; 
 
2. odrzucić następujące  oferty: 
1) oferta „A” złożona przez Uczniowski Klub Sportowy „Fala Nieporęt”, z siedzibą w Stanisławowie 
    Pierwszym,  adres: Stanisławów  Pierwszy ul.  Koncertowa  4,  05-126 Nieporęt – na realizację  
    Zadania publicznego pn. Zadanie  nr 5 – Organizowanie i prowadzenie zajęć, zawodów w zakresie  
    kultury fizycznej w dyscyplinie sportowej  - pływanie dla dzieci uczniów szkoły podstawowej; 
 
2) ofertę „C” złożona  przez Klub Sportowy Akademia Młodego Piłkarza GOOL sp z o.o. z siedzibą 
   w Wołominie, adres: Wołomin ul. Wileńska 51A/213, 05-200 Wołomin na realizację zadania  
   publicznego pn. Zadanie nr 2 – Organizowanie i prowadzenie zajęć, zawodów w zakresie kultury  
   fizycznej w dyscyplinie sportowej - piłka nożna dla dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkoły  
   podstawowej. 
 



  

3.  Uzasadnienie określające przyczyny wyboru ofert  do realizacji zadań publicznych  w 2019 r. oraz 
przyczyny odrzucenia oferty zawiera protokół Komisji Konkursowej stanowiący załącznik do 
zarządzenia. 
 
§ 2.1. W  związku  z  wyborem  ofert wskazanych wyżej stowarzyszeń  kultury  fizycznej, zostaną 
zawarte umowy  na realizację zadań publicznych stanowiących zadania własne gminy w zakresie 
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – organizowanie i prowadzenie zajęć, zawodów w 
zakresie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży mieszkańców  gminy w 2019 roku obejmujące: 
 
1) Zadanie nr 1 – Organizowanie i prowadzenie zajęć, zawodów w zakresie kultury fizycznej w 
dyscyplinie sportowej - piłka nożna dla dzieci i młodzieży uczniów szkoły średniej z Uczniowskim 
Klubem Sportowym „Pogoń Józefów”; 
 
2) Zadanie nr 2 – Organizowanie i prowadzenie zajęć, zawodów w zakresie kultury fizycznej w 
dyscyplinie sportowej - piłka nożna dla dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkoły podstawowej 
z Uczniowskim Klubem Sportowym „Pogoń Józefów”; 
 
3) Zadanie nr 3 – Organizowanie i prowadzenie zajęć, zawodów w zakresie kultury fizycznej w 
dyscyplinie sportowej  - piłka siatkowa dla dzieci i młodzieży uczniów szkoły podstawowej  i szkoły 
średniej z Uczniowskim Klubem Sportowym „Dębina”; 
 
2. Udzielić stowarzyszeniom kultury fizycznej  dotacji  na  realizację  zadań publicznych  w zakresie 
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – organizowanie i prowadzenie zajęć, zawodów w 
zakresie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży mieszkańców gminy w 2019 roku  określonym  w  
ust. 1  w  następującej  wysokości: 
 
1) Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Pogoń Józefów” z siedzibą w Józefowie ul. Szkolna 62, na 
realizację zadania publicznego pn. „Organizowanie i prowadzenie zajęć, zawodów w zakresie kultury 
fizycznej w dyscyplinie sportowej - piłka nożna dla dzieci i młodzieży uczniów szkoły średniej, w 
wysokości 9 960,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt zł); 
 
2) Uczniowskiemu  Klubowi  Sportowemu „Pogoń Józefów” – z siedzibą w Józefowie ul. Szkolna 62, 
na realizację zadania publicznego pn. „Organizowanie i prowadzenie zajęć, zawodów w zakresie 
kultury fizycznej w dyscyplinie sportowej - piłka nożna dla dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów 
szkoły podstawowej”, w wysokości 44 820,00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące osiemset 
dwadzieścia  zł); 
 
3) Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Dębina”, z siedzibą w Stanisławowie Pierwszy ul. Jana 
Kazimierza 291, na realizację zadania publicznego pn. „Organizowanie i prowadzenie zajęć, zawodów 
w zakresie kultury fizycznej w dyscyplinie sportowej - piłka siatkowa dla dzieci i młodzieży uczniów 
szkoły podstawowej i szkoły średniej, w wysokości 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt  tysięcy zł); 
 
3. Szczegółowe warunki udzielenia i rozliczenia dotacji określą umowy w sprawie realizacji zadań 
publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - organizowanie i 
prowadzenie zajęć, zawodów w zakresie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży mieszkańców 
gminy w 2019 roku zawarte z Uczniowskim Klubem Sportowy „Pogoń Józefów”, Uczniowskim 
Klubem Sportowym „Dębina”. 
 
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. 
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 

        ZASTĘPCA WÓJTA 
                                                                                                                                  Alicja Sokołowska 


