
Zarządzenie Nr 24/2020 

Burmistrza Krasnegostawu 

z dnia 6 lutego 2020 r. 

 

w sprawie ogłoszenia wykazu organizacji pozarządowych, które złożyły oferty w otwartym 

konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Krasnystaw w roku 2020 

w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej. 

 

 Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) zarządzam, 

co następuje:  

 

§ 1 

 

  Wykaz organizacji pozarządowych, które złożyły oferty w otwartym konkursie ofert wraz 

z wynikami oceny formalnej stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.  

 

§ 2  

 

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Krasnystaw oraz Dyrektorowi 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krasnymstawie. 

 

§ 3 

 

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez jego zamieszczenie 

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krasnystaw, na stronie internetowej Urzędu Miasta 

Krasnystaw oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Krasnystaw. 

 

§ 4 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  

  

 

Burmistrz Krasnegostawu 

(-) Robert Kościuk  

 

 

 

 

 

 



 

 Załącznik do  

Zarządzenia Nr 24 /2020 

 z dnia 6 lutego 2020 r.  

 

Ogłoszenie 

Burmistrza Krasnegostawu 

 
Zgodnie z § 6 ust. 9 szczegółowych warunków ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie 

realizacji zadania pożytku publicznego, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 5/2020 Burmistrza Krasnegostawu  

z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań 

publicznych w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej Miasta Krasnystaw w roku 2020  

na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 

z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.)  

 

ogłaszam 
 

wykaz organizacji pozarządowych, które złożyły oferty na zadanie oraz zostały poddane 

ocenie formalnej przez komisję konkursową. 

 

Obszar Wsparcie i upowszechnianie kultury fizycznej. 

 

Zadanie:  

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Krasnegostawu, w tym 

promowanie i prowadzenie sportowego szkolenia dzieci, młodzieży i dorosłych, udział 

w zawodach sportowych, organizacja imprez sportowo rekreacyjnych. 

 

L.p. Podmiot składający 

ofertę 

Tytuł zadnia  Spełnia/nie 

spełnia  

wymogi formalne 

1. Uczniowski Klub Sportowy 

przy Szkole Podstawowej Nr 

4 w Krasnymstawie 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

wśród mieszkańców Krasnegostawu, w tym 

promowanie i prowadzenie sportowego 

szkolenia dzieci, młodzieży i dorosłych, 

udział w zawodach sportowych, organizacja 

imprez sportowo rekreacyjnych - pływanie.  

Oferta spełnia 

wymogi formalne 

2. Uczniowski Klub Sportowy 

przy Szkole Podstawowej Nr 

4 w Krasnymstawie 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

wśród mieszkańców Krasnegostawu, w tym 

promowanie i prowadzenie sportowego 

szkolenia dzieci, młodzieży i dorosłych, 

udział w zawodach sportowych, organizacja 

imprez sportowo rekreacyjnych - karate. 

Oferta spełnia 

wymogi formalne 

3. Krasnostawskie 

Stowarzyszenie Paralotniowe 

Organizacja imprezy sportowo rekreacyjnej 

”XI Ogólnopolski Piknik Paralotniowy 

Chmieloty 2020”. 

Oferta nie spełnia 

wymogów 

formalnych 

4. Krasnostawski Klub Sportowy 

„KINGA” Krasnystaw 

Prowadzenie systematycznego szkolenia 

dzieci, młodzieży i dorosłych, organizacja 

konsultacji i zgrupowań szkoleniowych, 

udział w zawodach piłki nożnej kobiet, 

popularyzacja tej dyscypliny sportu. 

Organizacja imprez sportowych  

i rekreacyjnych.  

 

Oferta spełnia 

wymogi formalne 

5. Uczniowski Klub Sportowy Upowszechnianie kultury fizycznej  Oferta spełnia 



 

 

 

”Jedynka” a w szczególności piłki nożnej wśród 

mieszkańców Krasnegostawu. Prowadzenie 

procesu szkoleniowego systematyczny 

udział w rozgrywkach organizowanych 

przez Chełmski Okręgowy Związek Piłki 

Nożnej, Lubelski Związek Piłki Nożnej, 

Polski Związek Piłki Nożnej. Organizacja 

imprez sportowo rekreacyjnych, promocja 

zdrowego stylu życia, promowanie 

Krasnegostawu poprzez sport. Dyscyplina 

piłka nożna chłopców. 

wymogi forma 

6. Klub Piłki Siatkowej 

Krasnystaw  

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

wśród dzieci, młodzieży, dorosłych, oraz 

udział w zawodach, organizacja szkolenia  

i imprez sportowych w dyscyplinie 

sportowej - piłka siatkowa.  

Oferta spełnia 

wymogi formalne 

7. Uczniowski Klub Sportowy 

„SONGO”  

Prowadzenie szkolenia sportowego dla 

dzieci i młodzieży w taekwondo, nauka 

pływania dla dzieci. 

Oferta spełnia 

wymogi formalne 

8. Uczniowski Klub Sportowy 

„Wodnik Krasnystaw” 

Planowanie i organizowanie życia 

sportowego dzieci i młodzieży. 
Oferta spełnia 

wymogi formalne 

9. Krasnostawski Międzyszkolny 

Klub Sportowy „JUNIOR” 

Promowanie i upowszechnianie sportu 

wśród dzieci i młodzieży, prowadzenie 

szkolenia w dyscyplinie- koszykówka. 

Oferta spełnia 

wymogi formalne 

10. Krasnostawski Międzyszkolny 

Klub Sportowy „JUNIOR” 

Promowanie i upowszechnianie sportu 

wśród dzieci i młodzieży, prowadzenie 

szkolenia w dyscyplinie - pływanie. 

Oferta spełnia 

wymogi formalne 

11. Klub Teakwondo „Sokół” 

Krasnystaw 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

wśród dzieci, młodzieży, dorosłych, oraz 

udział w zawodach, organizacja szkolenia  

 i imprez sportowych w dyscyplinie 

sportowej - Taekwondo Olimpijskie.  

Oferta spełnia 

wymogi formalne 

12. Ludowy Międzyszkolny Klub 

Sportowy przy ZSP Nr 2  

w Krasnymstawie 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

wśród dzieci, młodzieży, dorosłych, oraz 

udział w zawodach, organizacja szkolenia  

 i imprez sportowych w dyscyplinie 

sportowej- zapasy.  

Oferta spełnia 

wymogi formalne 

13. Krasnostawski Klub Sportowy 

„Start 1944”Krasnystaw 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

wśród mieszkańców, w tym promowanie  

i prowadzenie sportowego szkolenia dzieci, 

młodzieży i dorosłych, udział w zawodach, 

sportowych , organizacja imprez sportowo 

rekreacyjnych – piłka nożna. 

Oferta spełnia 

wymogi formalne 


