
INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT 

 

Informuje się, że w wyniku przeprowadzonego w dniach 04.01.2022 r. - 26.01.2022 r. otwartego konkursu ofert na wsparcie 

realizacji zadań publicznych, po uzyskaniu  opinii  komisji konkursowej, w dniu 31.01.2022 Wójt Gminy Sadkowice  

zatwierdził  wyniki otwartego  konkursu ofert   na realizację  przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty 

zadań publicznych Gminy Sadkowice na 2022 rok . 

Szczegółowe informacje o złożonych ofertach,  ich ocenie oraz kwotach przyznanych dotacji. 

OFERTY PODLEGAJĄCE OCENIE 

Lp. 
Nazwa organizacji 

pozarządowej 

Rodzaj Zadania publicznego wskazany 

w ofercie 

Wnioskowana  

kwota dotacji 

Ilość 

uzyskanych 

punktów 

Przyznana 

kwota dotacji 

1. Stowarzyszenie 

Rodziców i 

Opiekunów Dzieci 

Niepełnosprawnych 

„Dobro Dzieci” w 

Rawie Maz. 

Działalność na rzecz osób 

niepełnosprawnych, w szczególności  

poprzez podejmowanie działań mających 

na celu poprawę zdrowia u osób 

niepełnosprawnych, w szczególności 

niepełnosprawnych dzieci i młodzieży. 

 

 

3 000,00 zł 

 

 

59 

 

 

3 000,00 zł 

2. 

Fundacja „Obudźmy 

Nadzieję” w Rawie 

Mazowieckiej  

Rehabilitacja i opieka nad osobami po 

udarach, wylewach, wypadkach 

komunikacyjnych głównie takimi, które 

nie mają możliwości dojechać do miejsca 

rehabilitacji. 

 

10 000,00 zł 

 

62 

 

10 000,00 zł 

 

3. 
Akademia Piłkarska 

Sadkowice 

Wspieranie i upowszechnianie kultury 

fizycznej, w szczególności poprzez 

organizowanie i prowadzenie 

pozalekcyjnych zajęć sportowych z piłki 

nożnej dla dzieci i młodzieży szkolnej w 

tym  udział w rozgrywkach. 

30 000,00 zł 53 30 000,00 zł 

4. 

Sadkowicki Ludowy-

Uczniowski Klub 

Sportowy LUBANIA 

Wspieranie i upowszechnianie kultury 

fizycznej, w szczególności poprzez 

organizowanie i prowadzenie 

pozalekcyjnych zajęć sportowych z piłki 

nożnej dla dzieci i młodzieży szkolnej w 

tym  udział w rozgrywkach. 

15 000,00 zł 59 15 000,00 zł 

5. 

Stowarzyszenie 

Przyjaciół Szkoły 

Podstawowej w 

Kłopoczynie 

Z zakresu działalności na rzecz dzieci i 

młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i 

młodzieży 

3 000,00 zł 66 3 000 zł 

6. 

Stowarzyszenie 

Rozwoju Wsi 

Trębaczew i Okolic 

Z zakresu działalności na rzecz dzieci i 

młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i 

młodzieży 

3 000,00 zł 57 3 000,00 zł 

OFERTY NIEDOPUSZCZONE DO OCENY (ZŁOŻONE PO TERMINIE) 

Lp. 
Nazwa organizacji 

pozarządowej 

Zadanie publiczne 

wskazane w ofercie 

Wnioskowana kwota dotacji 

 

W konkursie wszystkie oferty zostały złożone w terminie i dopuszczone do oceny. 

OFERTY NIEDOPUSZCZONE DO OCENY (NIESPEŁNIAJĄCE WYMOGÓW FORMALNYCH 

POMIMO WEZWANIA DO UZUPEŁNIENIA BRAKÓW FORMALNYCH) 

Lp. 
Nazwa organizacji 

pozarządowej 

Zadanie publiczne 

wskazane w ofercie 

Wnioskowana  kwota 

dotacji 
Powód niedopuszczenia do oceny 

Wszystkie oferty spełniły wymogi formalne.  

OFERTY NIEDOPUSZCZONE DO OCENY 

(NIESPEŁNIAJĄCE WYMOGÓW DOTYCZĄCYCH SPOSOBU REALIZACJI ZADANIA) 

Lp. 
Nazwa 

organizacji pozarządowej 

Zadanie publiczne  

wskazane w ofercie 

Wnioskowana 

kwota dotacji 

Powód niedopuszczenia  

do oceny 

 Wszystkie oferty spełniły wymogi dotyczące sposobu realizacji poszczególnych zadań. 

 


