
Lubsza, 12.03.2021r. 

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Lubsza 

 
w sprawie  wyników otwartego konkursu ofert  ogłoszonego na realizację  przez 

organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania  publicznego  z 

zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców 

Gminy Lubsza w roku  2021. 

 

Informuję, że na  ogłoszony przez Wójta Gminy Lubsza otwarty konkurs ofert z 

dnia 10.02.2021r.,  na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania  i 

upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Lubsza w okresie 

od 15.03.2021r. do 15.12.2021 r.,  zostały  złożone cztery oferty przez : 

 

 1)  Fundację „RAVEN” z siedzibą w  Brzegu  na realizację zadania publicznego, 

tytuł zadania: „Propagowanie piłki nożnej wśród  mieszkańców Gminy, w 

szczególności  wśród dzieci i młodzieży poprzez systematyczne ćwiczenia, 

treningi  i rozgrywki ligowe.”; 

 

2) Ludowy Zespół Sportowy „Victoria” Kościerzyce na realizację zadania 

publicznego, tytuł zadania: „Piłka nożna to sport, w który gra się umysłem”; 

 

3) Ludowy Zespół Sportowy „Victoria” Dobrzyń na realizację zadania 

publicznego, tytuł zadania: „Gramy!-mimo wszystko” ; 

 

4) Ludowy Zespół Sportowy „Zryw” Szydłowice na realizację zadania 

publicznego, tytuł zadania: „Piłka nożna  dla wszystkich ”. 

 

 

Fundacja „RAVEN”  z siedzibą w  Brzegu spełnia  kryterium organizacji 

pozarządowej , o której  mowa w art. 3 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i wolontariacie( Dz.U. z 2020 r, poz.1057 ). 

Fundacji „RAVEN” posiada możliwości zarówno prawne, organizacyjne jak i 

merytoryczne do wsparcia  przez Gminę realizacji zadania objętego  ofertą. 

Kwalifikacje osób przy udziale których oferent będzie realizował zadanie 

publiczne gwarantują  poprawną jego realizację. 

 

 

 Koszt realizacji zadania wykazany przez  oferenta  zamyka  się kwotą  81 780 zł, 

z czego  wkład  niefinansowy  osobowy  pracy  społecznej członków   wyceniony  

został na kwotę 45 000 zł., wkład własny  finansowy w kwocie 1 000 zł , 

świadczenia pieniężne od  odbiorców  zadania w kwocie 15 000 zł ,   planowana  

dotacja w wysokości 20 790 zł . 

 



Ludowy Zespół Sportowy „VICTORIA” Kościerzyce  spełnia  kryterium 

organizacji pozarządowej , o której  mowa w art. 3 ust.2 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj.  Dz.U.  

z 2020r, poz.1057  ). 

 

Ludowy Zespół Sportowy „VICTORIA”  Kościerzyce  posiada doświadczenie  

w realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu, posiada możliwości 

zarówno prawne, organizacyjne jak i merytoryczne do wsparcia  przez Gminę  

realizacji zadania objętego ofertą. Kwalifikacje osób przy udziale których  

oferent będzie realizował zadanie publiczne gwarantują poprawną jego 

realizację. 

Złożona oferta jest ofertą  w  formie  wsparcia realizacji zadania publicznego. 

 Koszt realizacji zadania wykazany przez  oferenta zamyka się kwotą  28 240 zł, 

z czego wkład osobowy pracy społecznej członków wyceniony został na kwotę 8 

240  zł, planowana  dotacja w  wysokości 20 000 zł. 

 

Ludowy Zespół Sportowy „VICTORIA” Dobrzyń  spełnia  kryterium 

organizacji pozarządowej, o której  mowa w art. 3 ust.2 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie(tj. Dz.U. 

 z 2020r. poz. 1057) . 

 Ludowy Zespół Sportowy „VICTORIA” Dobrzyń posiada doświadczenie w 

realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu, posiada możliwości zarówno 

prawne, organizacyjne jak i merytoryczne do wsparcia  przez Gminę realizacji 

zadania objętego ofertą. Kwalifikacje osób przy udziale, których oferent będzie 

realizował zadanie publiczne gwarantują poprawną jego realizację. 

Koszt realizacji zadania wykazany przez  oferenta  zamyka  się kwotą 41 871,08 

zł, z czego środki własne stanowią kwotę 500,00 zł oraz wkład osobowy pracy 

społecznej członków wyceniony został na kwotę 14 371,08 zł, planowana dotacja 

w wysokości 27 000 zł. 

 

Ludowy Zespół Sportowy „Zryw ” Szydłowice   spełnia  kryterium organizacji 

pozarządowej , o której  mowa w art. 3 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj.  Dz. U.z 2020r, poz.1057). 

 Ludowy Zespół Sportowy „Zryw ” Szydłowice posiada doświadczenie w 

realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu, posiada możliwości zarówno 

prawne, organizacyjne jak i merytoryczne do wsparcia przez Gminę realizacji 

zadania objętego ofertą . Kwalifikacje osób przy udziale których  oferent  będzie  

realizował zadanie publiczne gwarantują poprawną jego realizację. Koszt 

realizacji zadania wykazany przez  oferenta  zamyka się kwotą 29 097,04  zł, z 

czego  wkład  osobowy  pracy  społecznej członków  wyceniony został na kwotę  

9 100 zł, planowana  dotacja w  wysokości 19 997,04 zł. 

 

 W ogłoszeniu Wójta Gminy Lubsza w otwartym konkursie ofert z dnia 

10.02.2021r.,  na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i 

upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Lubsza w okresie 



od 15.03.2021r. do 15.12.2021 r., zostały określone środki finansowe w 

wysokości  60 000,00 zł.  

 Złożone oferty  w/w organizacji  stanowią  odpowiedź  na ogłoszony otwarty 

konkurs ofert. Koszty realizacji zadania  przez  w/w  organizacje  przewyższają   

wysokość środków  przeznaczonych  w  budżecie  na  realizację   zadania .  

Celem umożliwienia udziału  jak najszerszej  grupy odbiorców, przyznaję 

dotację dla:   

1) Ludowego  Zespołu Sportowego „Victoria” Kościerzyce na  realizację 

zadania publicznego, tytuł zadania: „Piłka nożna to sport, w który gra się 

umysłem”  

 wysokości 18 000,00 zł ; 

2) Ludowego  Zespołu Sportowego „Victoria” Dobrzyń na  realizację zadania 

publicznego, tytuł zadania: „Gramy!-  mimo  wszystko”  

w  wysokości  18 000,00 zł  ; 

3) Ludowego  Zespołu Sportowego  „Zryw” Szydłowice na  realizację 

zadania publicznego, tytuł zadania: „Piłka nożna  dla wszystkich”   

w  wysokości 18  000,00 zł  . 

 

Ze względu na to, że   Fundacja „RAVEN” pobiera świadczenia pieniężne od  

odbiorców zadania w kwocie  15 000 zł, którą to kwotę przeznacza  na  realizację 

zadania  publicznego przyznaję dotację dla :  

  

1)  Fundacja „RAVEN” z siedzibą w Brzegu na realizację  zadania publicznego, 

tytuł zadania:  „Propagowanie piłki nożnej wśród  mieszkańców Gminy, w 

szczególności wśród dzieci i młodzieży poprzez systematyczne ćwiczenia, 

treningi  i rozgrywki ligowe .”  

       w  wysokości  6 000,00 zł 

Wysokość przeznaczonych środków  z dotacji na realizację zadania nastąpi na  

zasadzie dofinansowania kosztów  realizacji zadania, w formie pisemnej  umowy 

zawartej  pomiędzy Gminą a  oferentem  po dostarczeniu zaktualizowanej oferty  

uwzględniającej  wysokość przyznanych środków.   

 

                                                                             Wójt 

                                                                 Bogusław Gąsiorowski  

 

Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń  w budynku Urzędu 

Gminy w Lubszy,  na stronie internetowej www.lubsza.ug.gov.pl  

i bip.lubsza.ug.gov.pl   .  

 

 

http://www.lubsza.ug.gov.pl/

