
                                                                                  Zębowice, dnia 21  grudnia 2011 r.  
 
 
                                                               PROTOKOŁ 
 
 
  z otwarcia ofert na realizację w 2012 roku zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i 
sportu przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96 z późn. 
zmianami), które odbyło się w dniu 21 grudnia 2011 r. w pokoju Nr 15 Urzędu Gminy w 
Zębowicach. 
 
Komisja w składzie: 

1) Sekretarz Gminy Teresa Czaja – przewodniczący Komisji 
2) Podinspektor ds. zamówień publicznych Maria Batkowska – sekretarz Komisji 
3) Przedstawiciel Caritas Opolska Krystyna Mazurek – członek Komisji 

 
Rodzaj zadania: 
Upowszechnianie w roku 2012 kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy 
Zębowice poprzez wspieranie działalności instytucji wymienionych w dziale III pkt 1 ppkt a,  
w sferze popularyzacji sportu, szkolenia sportowego dzieci i młodzieŜy, zagospodarowania 
czasu wolnego, propagowania zdrowego trybu Ŝycia w tym: 
            a) organizacja sportowo-rekreacyjnych imprez dla mieszkańców gminy, 
            b) prowadzenie gminnych rozgrywek ligowych, 
c) wspieranie klubów uczestniczących w rozgrywkach, 
d) utrzymanie gminnej bazy sportowej, ponoszenie opłat, 
e) udział zawodników z terenu gminy w zawodach ponad gminnych 
 
 
Komisja stwierdza,  Ŝe zgodnie z zawartymi w  ogłoszeniu warunkami oraz w zgodzie z 
wymienioną wyŜej ustawą  w przewidzianym terminie tj. do dnia 15 grudnia 2011 r do 
Urzędu Gminy Zębowice wpłynęły 2 oferty: 
1. Ludowy Zespół Sportowy  Zębowice, 
2. Ludowy Zespół Sportowy  Radawie 
 
Oferty zostały ocenione pod względem formalnym i merytorycznym. 
Obydwie oferty odpowiadają warunkom określonym w ustawie i ogłoszeniu o konkursie, lecz 
wnioskodawcy  nie wykazali Ŝadnych środków własnych do realizacji wymienionego zadania. 
Wysokość środków na 2012 rok w budŜecie Gminy Zębowice przeznaczonych na realizacje  
przedmiotowego zadania wynosi 24 000 zł. 
Wobec powyŜszego środki te postanowiono przydzielić w następującej wysokości: 

−   5 500 zł  na realizację zadania dla LZS Zębowice,  
− 18 500 zł na realizacje zadania dla LZS Radawie  

Na tym protokół odczytano i podpisano. 
 
Podpisy komisji  


