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AK.524.1.2023 

 

INFORMACJA O WYNIKU OTWARTEGO KONKURSU OFERT 

Wójt Gminy Żyrzyn zawiadamia, że otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań 

publicznych w roku 2023 przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 

3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2022r., poz. 1327 ze zm.) ogłoszony w dniu 17 stycznia 2023r. został rozstrzygnięty. 

Zostały przyznane dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu: 

1. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w dziedzinie piłka nożna i piłka 

siatkowa”  

- Gminny Ludowy Klub Sportowy „ŻYRZYNIAK” w wysokości – 95 000,00 zł. 

W konkursie wpłynęła 1 oferta. 

Na to zadanie była przeznaczona kwota – 95 000,00 zł. 

 

2. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w dziedzinie taekwondo” 

- Uczniowski Klub Sportowy „Żyrzyn Taekwondo Team” w wysokości – 25 000,00 zł. 

W konkursie wpłynęła 1 oferta. 

Na to zadanie była przeznaczona kwota – 25 000,00 zł. 

 

3. „Ochrona i promocja zdrowia oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym: 

prowadzenie zajęć profilaktyki uzależnień”  

- Gminny Ludowy Klub Sportowy „ŻYRZYNIAK” w wysokości – 4 700,00 zł, 

- Uczniowski Klub Sportowy „Żyrzyn Taekwondo Team” w wysokości – 6 000,00 zł, 

- Koło Gospodyń Wiejskich z Wilczanki – 1000,00 zł, 

- Stowarzyszenie Mieszkańców Pradoliny Wieprza „Kossakówka” – 1 800,00 zł, 

- Koło Gospodyń Wiejskich z Kośmina – 2 500,00 zł. 

W konkursie  wpłynęło 6 ofert.  

Jedna oferta złożona przez Stowarzyszenie „Niezapominajka” z Borysowa nie była 

rozpatrywana, gdyż nie spełniała wymogów określonych w ogłoszeniu. Konkurs został 

ogłoszony na wsparcie realizacji zadań publicznych, a nie na powierzenie wykonania 

zadania planowanego przez Gminę Żyrzyn. Złożona oferta nie przewidywała  żadnego 

udziału własnego Stowarzyszenia na realizację zadania.  

Na to zadanie była przeznaczona kwota 16 000,00 zł. 

W analizowanych ofertach zgłoszono łącznie zapotrzebowanie na środki w wysokości 

– 27 300,00 zł. 

Środki zostały przyznane 5 oferentom.  

W niepełnej wnioskowanej wysokości otrzymał środki Gminny Ludowy Klub 

Sportowy „Żyrzyniak”, który występował o kwotę 16 000,00 zł.  

Przyznana kwota dofinansowania pozwoli na organizację planowanego turnieju piłki 

nożnej, lecz nie uwzględnia planowanego zakupu sprzętu sportowego. 



 

4.  „Przeciwdziałanie narkomanii, w tym prowadzenie zajęć profilaktyki uzależnień” 

- Gminny Ludowy Klub Sportowy „ŻYRZYNIAK” w wysokości – 3 500,00 zł, 

- Koło Gospodyń Wiejskich „Strażacy Razem” z Borysowa w wysokości – 1 500,00 zł. 

W konkursie  wpłynęły 3 oferty.  

Jedna oferta złożona przez Ochotniczą Straż Pożarną z Woli Osińskiej nie była 

rozpatrywana, gdyż nie spełniała wymogów określonych w ogłoszeniu. Konkurs został 

ogłoszony na wsparcie realizacji zadań publicznych, a nie na powierzenie wykonania 

zadania planowanego przez Gminę Żyrzyn. Złożona oferta nie przewidywała  żadnego 

udziału własnego Stowarzyszenia na realizację zadania.  

Na to zadanie była przeznaczona kwota w wysokości – 5 000,00 zł. 

W analizowanych ofertach zgłoszono łącznie zapotrzebowanie na środki w wysokości 

6 500,00zł.  

Środki zostały przyznane 2 oferentom. 

W niepełnej wnioskowanej wysokości otrzymał środki Gminny Ludowy Klub 

Sportowy „Żyrzyniak”, który występował o kwotę – 5 000,00 zł.  

Przyznana kwota dofinansowania pozwoli na organizację planowanego turnieju piłki 

siatkowej, lecz nie uwzględnia planowanego zakupu sprzętu sportowego. 

 

5. „Zorganizowanie i prowadzenie zajęć edukacyjno-rozwojowych – warsztatów 

muzycznych i tanecznych w zakresie tańców ludowych w placówkach oświatowych 

na terenie Gminy Żyrzyn”  

- Stowarzyszenie Grupa Inicjatyw Kulturalnych z Lublina – 16 000,00 zł. 

W konkursie wpłynęła 1 oferta. 

Na to zadanie była przeznaczona kwota – 16 000,00 zł. 

 

6. Zorganizowanie i prowadzenie w placówkach oświatowych na terenie Gminy 

Żyrzyn warsztatów teatralnych oraz inscenizacji słowno-muzyczno-ruchowych 

prezentujących obrzędy i zwyczaje ludowe 

- Stowarzyszenie „Zagrody Razem” z Zagród – 12 000,00 zł. 

W konkursie wpłynęła 1 oferta. 

Na to zadanie była przeznaczona kwota – 12 000,00 zł.  

 

                                                                                                      

 


