
RO. 426.12.2017       Lubin, dnia 05.09.2017r.

Ocena oferty realizacji zadania publicznego pn. „Udział klubu w rozgrywkach sportowych piłki 
nożnej prowadzonych przez OZPN Legnica”. 

W  dniu  05.09.2017r.  Klub  Sportowy  „Platan”  Siedlce  z  siedzibą  w  Siedlcach  33,  złożyło 

na  podstawie  §  7  uchwały  Nr  LIV/275/2010  Rady  Gminy  Lubin  z  dnia  08  listopada  2010r.  w  sprawie 

określenia warunków i trybu finansowania realizacji zadania własnego gminy określonego w art. 27 ust. 1 

ustawy o sporcie w postaci tworzenia  warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu 

w  Gminie  Lubin  (t.j.  obwieszczenie  Nr  XLVIII/338/2014  Rady  Gminy  Lubin  z  dnia  30  stycznia  2014r.), 

zmienionej   uchwałą Nr XLV/285/2017 Rady Gminy Lubin z dnia 18 stycznia 2017r. ofertę na powierzenie 

realizacji  zadania  publicznego  pn. „Udział  klubu  w  rozgrywkach  sportowych  piłki  nożnej  

prowadzonych przez OZPN Legnica”.

Oferta  jest  prawidłowa  pod  względem  formalnym.  Została  sporządzona  na  właściwym  druku 

i podpisana przez osoby upoważnione. Celem zadania realizowanego jest zabezpieczenie klubu w ramach 

rozgrywek  systemowych  w  klasie  B,  prowadzonych  przez  OZPN  Legnica.  Zabezpieczenie  w  postaci 

transportu, zakupu napojów i wody mineralnej, opłat regulaminowych oraz sprzętu sportowego.

Kalkulacja kosztów sporządzona wg stawek rynkowych. Wkład własny klubu nie został wykazany.  

Kwota realizacji zadania wynosi 5 000,00 zł brutto (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100). 

Czasookres realizacji zadania: od 14.09.2017r. - 30.11.2017r.

Na realizację zadania zabezpieczono środki w budżecie dział 926 rozdział 92605 § 2830.

Uznając celowość realizacji  przedmiotowego zadania publicznego na podstawie  § 7 w/w  uchwały 

zamieszcza się ofertę Klubu Sportowego „Platan” Siedlce w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie 

Urzędu Gminy w Lubinie. Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące 

oferty.

Uwagi do oferty można zgłaszać  do dnia 12 września 2017r. pisemnie na adres: Urząd Gminy 

w  Lubinie,  ul.  Władysława  Łokietka  6,  59-300  Lubin.  Po  upływie  terminu  w/w  oraz  po  rozpatrzeniu 

ewentualnych uwag zostanie podpisana umowa na realizację zadania publicznego.

 Zatwierdził:
Wójt Gminy Lubin
/-/ Tadeusz Kielan


