
OGŁOSZENIE 
WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT   

NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY KRZYŻANOWICE 

   Na podstawie  art.  15 ust.  2h  ustawy z  dnia  24 kwietnia  2003 r.  o  działalności  pożytku
publicznego i o wolontaracie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) Wójt Gminy Krzyżanowice
podaje  do  publicznej  wiadomości  wyniki  ogłoszonego  w  dniu  28  istopada  2017  r.  otwartego
konkursu  ofert  na  realizację  zadań  publicznych  w obszarze "Wspierania  i  upowszechniania
kultury fizycznej  i sportu  w roku  2018".

Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania
publicznego

Wysokość przyznanych
środków publicznych

1.    Ludowy Klub Sportowy 
„RUCH”  Bolesław
ul. Tworkowska 40
47-451 Bolesław 

"Wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej i sportu wśród

dzieci, młodzieży oraz wszystkich
mieszkańców sołectwa Bolesław"

16.500,00 zł.  z tego:               
16.000,00 zł. na działalność  
bieżącą Klubu i utrzymanie 
boiska;
500,00 zł. na remonty.  

2. Ludowy Klub Sportowy
Chałupki 

ul. Powstańców Śl. 26    
47-460 Chałupki

"Krzewienie kultury fizycznej,
zdrowego stylu życia oraz

rekreacji wśród dzieci, młodzieży
i pozostałych mieszkańców

sołectwa Chałupki w roku 2018"

40.000,00 zł. z tego: 
30.000,00 zł. na
działalność bieżącą Klubu     
i utrzymanie boiska;
4.000,00 zł. na sekcję piłki 
siatkowej;
3.000,00 zł.  na działalność 
sekcji kajakowej; 
1.000,00 zł. na utrzymanie  
boiska  w  Rudyszwałdzie; 
2.000,00 zł.  na remonty.

3. Ludowy Klub Sportowy   
Zabełków 

ul. Raciborska
47-460 Zabełków

"Krzewienie kultury fizycznej,
zdrowego stylu życia oraz

rekreacji wśród dzieci, młodzieży
i pozostałych mieszkańców

sołectwa Zabełków w roku 2018"

34.500,00 zł. z tego:
32.500,00 zł. na  działalność 
bieżącą Klubu  i utrzymanie 
boiska;
2.000,00 zł. na remonty. 

4. Ludowy Klub Sportowy
Tworków

ul. Główna 70A
47-451 Tworków

"Uprawianie kultury fizycznej,
zdrowego stylu życia oraz

wszelkich form aktywności przez
dzieci , młodzież i dorosłych

mieszkańców Gminy
Krzyżanowice 2018 roku"   

67.500,00 zł.  z tego :   
63.000,00 zł  na  działalność 
bieżącą Klubu i utrzymanie 
boiska;
2.500,00 zł. na sekcję 
szachową; 
2.000,00 zł. na remonty.

5. Ludowy Klub Sportowy
Owsiszcze

ul. Sportowa 
47-450 Owsiszcze

"Uprawianie kultury fizycznej,
zdrowego stylu życia i rekreacji

wśród dzieci, młodzieży i
dorosłych mieszkańców Gminy

Krzyżanowice w roku 2018"

32.000,00 zł.  z tego: 
30.000,00 zł. na działalność 
bieżącą Klubu  i utrzymanie 
boiska;
 2.000,00 zł. na remonty.



6. Ludowy Klub Sportowy
Krzyżanowice

ul. Dworcowa 12A
47-450 Krzyżanowice

"Upowszechnianie i rozwój
kultury fizycznej, sportu, rekreacji
i propagowanie zdrowego stylu
życia wśród dzieci, młodzieży

i mieszkańców w obszarze
działania Stowarzyszenia tj.

sołectwa Krzyżanowice"

54.500,00 zł.  z tego :   
52.500,00 zł  na  działalność 
bieżącą Klubu i utrzymanie 
boiska;
2.000,00 zł. na remonty.

            

            

      

 Krzyżanowice, dnia 2017-12-27

      


