
WÓJT GMINY WÓLKA 

OGŁASZA 

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU  

na realizację zadania publicznego w 2022 roku 

Nazwa organizacji, która zło-
żyła ofertę 

Nazwa zadania Uwagi Wysokość przyzna-
nej dotacji 

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Wólka poprzez propagowanie idei spor-
tu wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych, organizowanie i udział w różnego rodzaju zawodów, konkursach, tur-

niejach i rozgrywkach 

UKS Football Academy Turka 
 

Upowszechnianie sportu w zakresie szkolenia 

dzieci w dyscyplinie piłki nożnej 

Oferta uzyskała 
40 punktów  

9 000,00 złotych 

Lubelski klub Piłkarski CETRO-
CHEM TURKA 
 

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród 
mieszkańców gminy Wólka poprzez propago-
wanie idei sportu wśród dzieci, młodzieży 
i  dorosłych, organizowanie oraz udział w róż-
nego rodzaju zawodach, konkursach, turniejach 
i rozgrywkach. 

Oferta uzyskała 
40 punktów 
 

25 000,00 złotych 

Klub Sportowy Budokai Lublin 
 

 Upowszechnianie kultury fizycznej wśród 
mieszkańców gminy Wólka poprzez propago-
wanie idei sportu wśród dzieci, młodzieży 
i  dorosłych, organizowanie oraz udział w róż-
nego rodzaju zawodów, konkursach, turniejach 
i rozgrywkach. 

Oferta uzyskała 
40 punktów 

7 000,00 złotych 

Lubelska Akademia Sportu 
Campisportivi 
 

Propagowanie idei sportu wśród dzieci i mło-

dzieży i osób dorosłych poprzez udział 

w różnego rodzaju zawodach, konkursach , 

turniejach i rozgrywkach. 

Oferta uzyskała 
50 punktów 

28 000,00 złotych 

Klub Sportowy „ KS Czarni 
Pliszczyn” 
 

Sportowy Pliszczyn 2022 Oferta uzyskała 
 40  punktów 

25 000,00 złotych 

Stowarzyszenie Dobrego 
Pasterza 
 

Piłka daje nam radość 2022. Oferta uzyskała 
36 punktów 
  

15 000,00 złotych 

Klub Karate "BUSHI" 
 

Mały Karateka. 

 

Oferta uzyskała 
48 punktów 

7 000,00 złotych 

2. Wspieranie kultury, sztuki i ochrona dziedzictwa narodowego poprzez organizację wydarzeń kulturalno –
historycznych promujących gminę Wólka 

Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Edukacji i aktywizacji 
społecznej „SUKCES” 
 

Organizacja wydarzeń kulturalno-historycznych 
promujących Gminę Wólka 

Oferta uzyskała 
33 punkty 

5 000,00 złotych 

Dom Zakonny Zgromadzenia 
Księży Najświętszego Serca 
Jezusowego 
 

Sercańskie Dni Młodych Oferta uzyskała 
38 punktów 

9 000,00 złotych 

Oferty nie rozpatrywane z przyczyn formalnych  

Funducja Cyryla i Metodego   --------------------------------------------------- ----------------- -------------------- 
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              /-/ Edwin Gortat 


