OGŁOSZENIE WYNIKOW KOI\KURSU OFERT
Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc informuję, iż w wyniku ogłoszonego w dniu
05.07.2019 r. drugiego
otwartego koŃursu of9rt na realizację zadańpublicznych z zakresu wspierania
rozwoiu sportu prr",
Gminę Miasto Boguszów-Gorce w 2019 r"
zostały wvbrane do realżacii nastepuiace oferty:

] L.p.

Nazwa i adres oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokośćprz}znanej
dota9ji

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy ,,Jastrząb''
ul. Waryńskiego l0
58-370 Boguszów-Gorce

,,Wspieranie rozwoju sportu przez
Gminę Boguszów-Gorce w 2019 r.
poprzęz organizację j esiennego turnieju
tenisa"

2 500,-

KACZORBOKS TEAM
ul. Waryńskiego l0

,,Trening pięściarski z wykorzystaniem
gimnastyki korekcyj no-kompensacyj nej
dla uczniów szkół którzy nie ukończyli
18 roku życia"

4 500,-

,,Organizacj a zaj ęć sportowych
i udział w współzawodnictwie
w dyscyplinie karate Shinkyokushin"

4 000,-

,,oD,,A" KLASY Do
EKSTRAKLASY,,

l5 000,-

2

58-370 Boguszów-Gorce

uczniowski klub karate
Shinkyokushinkai OBI

]

4

ul. l-go Maja l05
58-305 Wałbrzych

Klub Piłkarski ,,Górnik Gorce''
ul. Olimpijska l
58-371 Boguszów-Gorce

Łączna kwota przyznunych

dotacj

i

26 000

zN

Informuję równocześnie, iż następująca oferta zostałaodrzucona z przvczvn formalnych:
L.p.

Organizacja

uczniowski klub

KNA
DZlKoWIEC
ul. Sportowa l

Sportowy

l

58-372 Boguszów-

Gorce

Zadanie

Uzasadnienie odrzucenia oferty

,,Przygotowanie do
udziału w zawodach
w narciarstwie alpejskim
reprezentacji
w ramach działalności

ucztiowskiego klubu

sportowego

UKS KNA

DZIKoWIEC,,

Zgodnie z zapisami rozdziałll I| - Zasady przyznawania dotacji,
ust. 2 pkt 4) ogłoszenia o drugim otwarfym konkursie ofert na
realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rozwoju sportu
przez Gminę Miasto Boguszów-Gorce w 2019 r, z dnia
05.07 .2019 roku dotacja nie moze być przeznaczona na
finansowanie lub dofinansowanie zadania, na które klub sportowy
otrzymał już dotację zbudżetll Gminy Boguszów-Gorce w roku
2019.

Klub otrzymał w roku 2019 zgodnie z umową nr2712019
z dnia 06 lutego 20 l 9 r. dotację na wsparcie realizacji zadania
publicmego z zabesu rozwoju sporlu na terenie Gminy
Boguszów - Gorce pod tytułem: ,,Popularyzacja narciarstwa
alpej skiego w ramach dzińania Uczniowskiego Klubu
Spońowego KN,/r Dzikowiec". Zgodnie z w/w umowązadanie
jest realizowane do 31.12.2019 roku.

Boguszów-Gorce, 24 lipca 2019 r.
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