Uchwała Nr 244/2020
Zarządu Powiatu Radomskiego
z dnia 14 lutego 2020 roku
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację
zadań publicznych przez Powiat Radomski w 2020 roku w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej.
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.) w związku art.15 ust.
2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 688 z późn. zm.), Uchwały Nr
153/XIV/2019 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 29 listopada 2019 roku
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2020 rok, uchwala się, co następuje:
§1
Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań
Powiatu Radomskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
ogłoszonego zgodnie z rocznym programem współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
2020 rok,
stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 153/XIV/2019 Rady Powiatu w
Radomiu z dnia 29 listopada 2019 roku oraz na podstawie wyników prac
Komisji Konkursowej powołanej Uchwałą Nr 227/2020 Zarządu Powiatu
Radomskiego z dnia 9 stycznia 2020 roku.
§2
Wykaz podmiotów, które wybrano do realizacji zadań Powiatu Radomskiego
wraz z kwotą dotacji przyznanej na rok 2020 stanowi załącznik Nr 1 do
niniejszej uchwały.
§3
Warunkiem przekazania przyznanej kwoty dotacji jest zawarcie umowy na
realizację zadania wraz z kosztorysem rzeczowo – finansowym dostosowanym
do kwoty przyznanej dotacji między Zleceniodawcą, a Podmiotem którego
oferta została wybrana.

§4
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji, Kultury
i Sportu.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie
Informacji Publicznej, na stronie internetowej powiatu www.radompowiat.pl
oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Radomiu
Członkowie Zarządu:
1. Waldemar Trelka - przewodniczący Zarządu ……………………………..
2. Roman Frąk

……………………………..

3. Krzysztof Kozera

…………………………….

4. Zdzisław Mroczkowski

…………………………….

5. Zbigniew Dziubasik

…………………………….

Uzasadnienie
Po przeprowadzeniu procedury Komisja Konkursowa dokonała wyboru
najlepszych ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. Przedmiotem
oceny Komisji Konkursowej było 17 ofert w zakresie kultury fizycznej.
Wszystkie oferty spełniły wymogi określone w ustawie o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie oraz warunki i kryteria ogłoszonego konkursu.
W rozpatrywanych ofertach wzięte były pod uwagę: zgodność oferowanego
zadania z priorytetowymi działaniami określonymi w ogłoszonym konkursie
ofert, kompletny opis działań, efektywny budżet, realne koszty, dostępność
planowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców powiatu radomskiego,
wysokość środków publicznych oraz udział środków własnych na realizację
zadania. Bardzo ważnym kryterium było również doświadczenie w realizacji
podobnych zadań, zakładane rezultaty, efektywność, rzetelność i jakość
wykonania zadania w poprzednich latach, a także prawidłowe wykorzystanie
środków publicznych oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 244/2020
Zarządu Powiatu Radomskiego

Wykaz ofert , które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu
(Dział 926, Rozdział 92605, Par.2360)
Wykonawca
Lp. zadania
1.

UKS
„BETA”
Pionki

Nazwa zadania

1. Turniej Piłki Siatkowej
Dziewcząt im. Tadeusza
Machnio

Łączna kwota 2. Turniej Piłki Halowej o
3 500 zł
Puchar Starosty Radomskiego
3. Cross Rowerowy po Puszczy
Kozienickiej
2.

3.

KS
1.XXII Ogólnopolski Turniej
„PROCH” Mikołajkowy w halowej piłce
nożnej dla dzieci
Pionki
2.XXIV Memoriał Henryka
Łączna kwota
Zatorskiego w halowej piłce
6 000 zł
nożnej dla dzieci
3. XV Memoriał Andrzeja
„Dzidka” Grosiaka w piłce
nożnej dla dzieci
4. VIII Memoriał Sławomira
Rutki w halowej piłce nożnej
oldboyów
1.Organizacja udziału
reprezentacji powiatu
radomskiego w dyscyplinie
sportowej - judo
Łączna kwota w zawodach wojewódzkich
17 000 zł i centralnych
2. Organizacja Ogólnopolskiego
Turnieju Judo dla dzieci
ULKS
„Judo
Kowala”

Kwota dofinansowania
w formie dotacji
z budżetu powiatu
1 000 zł

1 500 zł

1000 zł
2000 zł

1500 zł

1500 zł

1000 zł

12 000 zł

5 000 zł

4.

5.

6.

7.

8.

i młodzieży
Organizacja udziału
reprezentacji powiatu
radomskiego w zawodach
wojewódzkich i centralnych
w piłce nożnej
GKS
1.Międzypowiatowy Turniej
JAGUAR Piłki Siatkowej Mężczyzn o
Wolanów Puchar Starosty Radomskiego
2. Turniej Piłki Siatkowej
Łączna kwota Dziewcząt i Chłopców o Puchar
Starosty Radomskiego
6 900 zł
3. Turniej Piłki Nożnej
Chłopców o Puchar Starosty
Radomskiego

GKS
„DROGOWIEC
JEDLIŃSK”
Łączna kwota
2 000 zł

Centrum
Tang Soo Do
Łączna kwota
12 000 zł

Organizacja udziału
reprezentacji powiatu
radomskiego w kickboxingu
i taekwondo w zawodach
wojewódzkich i centralnych

Organizacja Finałów Powiatu
Radomskiego szkół
podstawowych i gimnazjów
w ramach Mazowieckich
Łączna kwota
Igrzysk Dzieci oraz
13 700 zł
Mazowieckich Igrzysk
Młodzieży Szkolnej
w grach zespołowych, sportach
indywidualnych, a także udział
reprezentacji powiatu
w zawodach wojewódzkich
i centralnych
MLUKS Organizacja udziału
„Orlik”
reprezentacji powiatu
Wierzbica radomskiego w zapasach Łączna kwota w zawodach wojewódzkich
14 580 zł i centralnych

2000 zł

2 500 zł

2500 zł

1 900 zł

12 000 zł

Szkolny
Związek
Sportowy

13 700 zł

14 580 zł

9.

LKS
CHOMENTÓW
SKARYSZEW

Łączna kwota
2500 zł
RAZEM

Powiatowy Turniej Piłki Nożnej
CHOMENTÓW CUP o Puchar
Starosty Radomskiego

2 500 zł

78 180 zł

W przypadku otrzymania dotacji w wysokości mniejszej niż wnioskowana,
oferent zobowiązany jest dostarczyć zaktualizowany harmonogram i kosztorys
realizacji zadania w terminie 14 dni od dnia opublikowania rozstrzygnięcia
konkursu.

