\
Nowy Drvór Gdański, 18.12,2012 r,
lnlbrmacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych w 2013 roku
Zgodnie z afi. 15 ust. 2j ustaw},z dnia 24 kwietia 2003 roku o działalnościpoż}.tku
publicznego i o woiontariacie l Dz. z 2010 r, Nl 23,1, poz. 1536/ Burnistrz Norł,ego Dworu
Gdńskiego ogłasza \łyniki olwańego konlursu ofeń na realizację zadania publicznego rł
zakesie :
1. Wspierania upowsżechniania kultury fiZycznej.
2. Wlpoczynku dzieci i młodziezy.
3, przecirłdziałanieużależnieniom,
4, Działałlia la vecz osób niepelnosprawnych,
Rodzaj zadania publicznegol
1 , Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć spońowych,
2, orlaniz:rcja obozó\\ sporlow)ch,
3. Prowadzenie Klubu Abstynenta
4. Zajęcia typu lewalidacljnego dla dzieci w rł,ieku do 18 loku życia.
Konkurs pżepro§,adziła konlisja powołala przez Burnristrza Norł,ego Dworu GdŃskiego.
która oceniła ofefiy pod rłzględem formalnl.m i merytorycznym,
Na konkurs wpłynęło 9 ofert, w tyn jedna oferta nie spełniala Wymogów 1bnnalnych /o1'erta
niezsodna z reau]aminen] opłoszcnia/
Lp
Wykaz ofcrcntów
Nazwa zadania
wysokość
przyznanej dotacji
1.

Uczniorł.ski

Klń

spoltowy ł,

Norł.vm Drł,orze Gdańskim
2,

strefa Turystyczna NoGAT w

Kępinach Małych

Ludo\ły Klub Spońowy Zuławy w

No\ł}_m Du,olze

Gdńskim

4.

Zułarłskie Torł,arzystu,o Spońowe
lv NoB}m Dworze Gdańskim,

),

uczniou,ski

6,

,7.

8,

klub

pTowadzenie

pozalekcin},ch żajęć

2.000

zl,

Plolvadze1lic
pozalekc}inych żajęć

].500 zł,

prolvadzenie

6.250 zl,

pozalekc}anyclr Zajęć

pozalekcljnych zajęć
spońo§,ych

5 -250 ,zl.

spońowy w

organizacja obozu
spońo\!ego

L000 ń.

l,udolvy Klub spońowy Zuławy w
Nowl,nr Dworze Gdańskin

olganizacja obozu

5,000

Zułarvskie Torł,arzystwo Sportowe
w Norlvnl Dwoze Gdńskin,
Stowarzyszenie Na Rzecz osób
niepelnospralłnych .Nadzieja i

Olganizacja obozu

No$ym Dworże Gdańskin

Pomoc" \ł, No$_Ym
Gdańskim

DwoIZe

7}

spoftowego

4 000 zl,

sportowego

Prowadzenie Zajęó dla
dZieci niepehosprawnych

8.000 zł.

.

W ramach konkursu z wyłączeniem
Na koŃWs wpłynęło 7 o1eń.
Lp,
],
2.
3.

Nazwa zadania

w,ykaz oferentów

Nolłlm Dworze
Gdańskim
Zcspól Szkolno-PrzedszkoIny
w kmiecinie
Ginrnaz.jum w

Szkola Podstalou,a

łt.tv, u§tałvyi

Nr

1

Now},m Dworze Gdaliskitn

wysokośćprąźnanych

środkón,
obozów
8,800 zł.
Organizacja
"
sDońowvch
Organizacja obozów ],.200 zł"
spońowy-ch
prou,adzenie
3.580 zł. w Ą,tn :
pozalekcl,jnych za|ęć rłrynagrodzenie l
2.880 ń. 14 Eodz. tyg, plzcz 9
spońoWych
nr-cy/

/

Wydatki rzeczowe

1.

Szkoła Podstawo§,a Nr 2
Norłyn' Dworze Gdńskim

zakrrp

sDlzętu sDortouęso/ - 700 Zł.
prowadzenie
5.600 zł. \v tym :
pozalekcyjnych zaięć - wynagrodzenie: -3.600 zl. /5
godz. Lyg. przez9 m-cyl
spońoWych
- \ł_Ydatki rzeczo$,e - / Zakup

sprzętu sporlo\\,ego

i

organizacja zarvodórv/ - 2,000
5,

Gimnirzjum rł Nolłl,nr Dwolze
Cdar'rśkim

prowadzenię

z}.

17,320 żł,W tyln
pozalekcyjnych zajęć - wynagrodzenie 7.200 zł /
10 godz. tyg, plzez 10 m-c),/,
sportowych
- wldatki rzeczowe / Zakup
sporlowego,
I

sprzętu

rvyrrajęcie autobusu
organizacja zawodów/

6.

,/.

Zespól Szkolno-Przedszkolny
lv kmiecinie

prowadzenie
pozalekcyjnych zajęć
sportowych

Zespół Szkolno-Przedszkolny prowadżenie
rł, Marzęcinie

i

1.0.1.20 zł.
3.800 zł. W ly1n ;
- wynagrodzenie - 2.560 zł. l
4 godz, tyg. przez 8 m-cy/

- uydatki rzeczowe /

sprzętu sporlowego/
zł.

-

4.'lD0 zł, w

zźtkup

1.240
t}Ąn:

pozalekcyjnych zajęć wynagrodzenie - 3.600 ń. 15
godz. tyg. przez
m-cy/
spońo\łfch
wydatki rzeczowe Zakup
sprzętu spoltowego/ - ].100
zł,

9
/

