
Uchwała Nr 43/2010 
Zarządu Powiatu Żuromińskiego 

z dnia 30 marca 2010r. 
 

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2010r 

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 
z 2001r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) w związku z Uchwałą Nr XXXIII/338/09 Rady Powiatu 
Żuromińskiego z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie Programu współpracy Powiatu Żuromińskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2010r. oraz ust. 8 Rozdziału  
VI Terminy, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty stanowiącego Załącznik do Uchwały  
Nr 22/2010 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 09 lutego 2010r. w sprawie ogłoszenia otwartego 
konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 
a także art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) w związku z art. 20 ustawy z dnia 22 stycznia 2010r. o zmianie ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.  
Nr 28, poz. 146) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje: 

 
§1 
 
 

1. Po zapoznaniu z oceną Komisji Konkursowej wybiera ofertę Powiatowego Szkolnego Związku 
Sportowego w Żurominie z siedzibą 09-300 Żuromin, Pl. Piłsudskiego 4 na realizację Zadania 1 
pod nazwą: Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży i udziela dotacji na dofinansowanie 
jego realizacji w wysokości 24 375,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące trzysta 
siedemdziesiąt pięć złotych). Uzasadnienie wyboru oferty stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

2. Niniejsza uchwała stanowi podstawę do zawarcia umowy cywilno - prawnej z Powiatowym 
Szkolnym Związkiem Sportowym w Żurominie, 09-300 Żuromin, Pl. Piłsudskiego 4. 

 
§2 
 
 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu. 
 

§3 
 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 29 marca 2010r. 
 
 
 
 
        

 

 

 

 

 



        Załącznik Nr 1 
        do Uchwały Nr 43/2010 
        Zarządu Powiatu Żuromińskiego 

z dnia 30 marca 2010r. 
 
 
 

Uzasadnienie  
wyboru oferty na realizację Zadania 1 pod nazwą Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży 

 
 

      

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Żurominie, zwany dalej PSZS, spełnił wymogi 
formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) oraz ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert na 
realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2010r. 

Oferta PSZS jest zgodna z celami i założeniami konkursu, a zadanie (organizacja mistrzostw 
powiatu w różnych dyscyplinach sportowych oraz udział reprezentantów powiatu w finałach 
międzypowiatowych i wojewódzkich zawodów sportu szkolnego) jest przydatne dla beneficjentów. 
Jego realizacja wpłynie na rozwój i upowszechnienie kultury fizycznej wśród dużej grupy dzieci  
i młodzieży szkolnej oraz wypromowanie powiatu na terenie województwa mazowieckiego. 

PSZS rzetelnie opisał planowane działania uwzględniając ich poszczególne etapy według 
przykładowego wzorca: mistrzostwa powiatu – wyłonienie mistrzów – udział mistrzów powiatu  
w finałach. Posiadane zasoby kadrowe pozwalają na realizację zadania, natomiast z zasobów 
rzeczowych oferent dysponuje obiektami i sprzętem sportowym na zasadzie udostępnienia przez 
dyrektorów szkół z terenu powiatu. Środek transportu PSZS zabezpiecza poprzez zakup usługi 
transportu. Ponadto PSZS posiada kilkuletnie doświadczenie w realizacji tego typu zadań, w tym 
również we współpracy z samorządem powiatowym. W latach 2008 - 2009 oferent otrzymał dotację 
od powiatu na dofinansowanie realizacji tego samego rodzaju zadania pn. Współzawodnictwo 
sportowe dzieci i młodzieży, które zostało zrealizowane.  

Zaplanowane koszty merytoryczne i administracyjne zadania są celowe. Koszt zakupu nagród 
oraz stawki za 1 km został skalkulowany w sposób oszczędny, z uwzględnieniem cen obowiązujących 
na rynku lokalnym.  

Wysokość wnioskowanej dotacji jest niższa niż kwota zaplanowana w budżecie powiatu. 
 
 
 
 
         
 


