
WYNIKI  KONKURSU  OFERT 
 

który odbył się w dniu 21 stycznia 2011r. w Urzędzie Gminy Rawa Mazowiecka na wsparcie 
realizacji zadania publicznego objętego Programem Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z  
organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2011 

Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych 
 z terenu Gminy Rawa Mazowiecka: 

W toku postępowania konkursowego zostały wyłonione następujące oferty na poszczególne 
zadania: 
 
1.Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród  młodzieży i dorosłych z terenu sołectwa 
Wołucza   i okolice, poprzez  prowadzenie  działalności  szkoleniowej, udział w zawodach 
 i rozgrywkach, w dyscyplinie piłki nożnej, na realizację zadania przeznacza się kwotę  23.000 zł. 
Oferta Gminno-Ludowego Klubu Sportowego w Wołuczy 
 
2.Upowszechnianie kultury fizycznej  i sportu wśród młodzieży i dorosłych z terenu  sołectwa 
Konopnica i okolice, poprzez prowadzenie działalności  szkoleniowej, udział w zawodach 
 i rozgrywkach, w dyscyplinie piłki nożnej, na realizację zadania przeznacza się kwotę  18.000zł. 
Oferta Ludowego Klubu Sportowego,, Sobpol” Konopnica 
 
3. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży i dorosłych z terenu sołectwa Pukinin 
i okolice, poprzez prowadzenie działalności szkoleniowej, udział w zawodach i rozgrywkach,  
w dyscyplinie piłki nożnej, na realizację zadania przeznacza się kwotę  19.000 zł.                             
Oferta Ludowego Klubu Sportowego ,,Start” Pukinin 

4. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży i dorosłych z terenu sołectwa 
Boguszyce i okolice, poprzez prowadzenie działalności szkoleniowej, udział w zawodach  
i rozgrywkach, w dyscyplinie piłki nożnej, na realizację zadania przeznacza się kwotę  16.000 zł .                                  
Oferta Ludowego Klubu Sportowego ,,All-Stars” Boguszyce. 

5. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu sołectwa Boguszyce 
 i okolice, poprzez prowadzenie działalności szkoleniowej, udział w zawodach i rozgrywkach,   
w lekko atletyce, na realizację zadania przeznacza się kwotę  14.000 zł.                                                        
Oferta Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego,, BOGUSZYCE”.                                                           

6. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rawa 
Mazowiecka, poprzez prowadzenie działalności szkoleniowej, udział w zawodach i pokazach,   
w  judo, na realizację zadania przeznacza się kwotę  10.000 zł.                                                                                          
Usługa powinna być realizowana na terenie Miasta lub Gminy Rawa Mazowiecka. 
Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego ,, JUDO-RAWA”. 
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