
Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań 
publicznych o charakterze pożytku publicznego w zakresie upowszechniania 

kultury fizycznej w 2019 roku  
 

Konkurs został ogłoszony w dniu 27 listopada 2018 roku i dotyczył zlecenia realizacji zadania 

„Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Stryków poprzez stwarzanie 

warunków do czynnego, amatorskiego i nieodpłatnego uprawiania różnych dyscyplin sportu”. W 

wyznaczonym terminie złożono 10 ofert, po których rozpatrzeniu przyznano dotację na realizację 

zadań 6 podmiotom: 

Nr 
oferty 
  

Nazwa oferenta Ilość punktów 
uzyskanych przez 
ofertę 

Przyznana 
kwota dotacji 
w zł 

1 LUKS Dwójka Stryków 84 181.000 

2 TK Basket Stryków 85 64.000 

3 LKS Huragan Swędów 86 27.000 

6 MKS Zjednoczeni Stryków 85 475.000 

7 LUKS Dobra 85 13.000 

10 Stowarzyszenie Klub Biegowy 
Powstaniec Dobra 

86 11.500 

 RAZEM:                                                                                         Łącznie: 771.500                    
 

Dotacji nie przyznano czterem oferentom, których propozycje realizacji zadań nie spełniły 

wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu: 

– oferta nr 4 złożona przez Stowarzyszenie „Pomoc Rodzinie” z Głowna – nie dokonano wyboru 

rodzaju złożonej oferty (czy jest to oferta wspólna, czy nie), nie wpisano poprawnie przedmiotu 

działalności pożytku publicznego, nie przytoczono podstawy prawnej i sposobu reprezentacji 

oferenta.  

– oferta nr 5 złożona przez Ludowy Klub Sportowy „Struga Dobieszków” – wg harmonogramu i 

kalkulacji przewidywanych kosztów oferta dotyczy roku 2018, stwierdzono niespójność opisu, 

harmonogramu i kosztorysu, oferta zawiera błędy rachunkowe, wyciąg z ewidencji klubów 

sportowych nie został prawidłowo potwierdzony za zgodność z oryginałem. Ponadto w ofercie 

stwierdzono brak powiązania merytorycznego i graficznego strony drugiej z trzecią. 

– oferta nr 8 złożona przez Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Koźle” –  oferta została złożona w 

nieprawidłowo opisanej kopercie, nie dokonano wyboru rodzaju złożonej oferty (czy jest to oferta 

wspólna, czy nie), brak wymaganych oświadczeń: o niezaleganiu z opłacaniem należności 

podatkowych i ubezpieczeniowych oraz o zgodności danych podmiotu z właściwą ewidencją. Oferta 

zawiera błędy rachunkowe uniemożliwiające jej ocenę. Załączniki, w tym oświadczenie o numerze 

rachunku bankowego, zostały podpisane czytelnie tylko przez jedną osobę – drugi z podpisów jest 

nieczytelny. 

– oferta nr 9 złożona przez Ludowy Klub Sportowy Polonia Niesułków – zmieniony został układ 

graficzny oferty, wg harmonogramu i kalkulacji przewidywanych kosztów a także wg pkt. IV.12 oferta 

dotyczy roku 2018. Nie podano kwalifikacji osób zaangażowanych w realizację zadania (pkt IV.11) 
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