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Komunikat 1/2022

Informuję,  że  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  roku  o  działalności  pożytku
publicznego  i  o  wolontariacie  (Dz.  U.  z  2020  r.,  poz.  1057  t.j.)  oraz uchwały  Nr  XXXVII/449/21 Rady
Miejskiej  Legnicy  z  dnia  29  listopada  2021  roku  w  sprawie  uchwalenia  „Programu  współpracy  Gminy
Legnica  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku
publicznego w roku 2022” został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie kultury
fizycznej, turystyki i  krajoznawstwa oraz utrzymania miejskiej bazy sportowej. W wyznaczonym terminie,
tj. do 17 stycznia 2022 r. wpłynęło 17 ofert, w tym 2 oferty na zadanie nr 1 - Szkolenie dzieci i młodzieży
utalentowanej w sportach indywidualnych wraz z udziałem i organizacją rozgrywek, turniejów - preferencje
otrzymują  uczestnicy  OSSM,  podzadanie  1.2.  „Pływanie  –  wszystkie  kategorie  wiekowe”.  Dwie  oferty,
tj.  Stowarzyszenie  Dwie  Bramki  z  Legnicy  oraz  Bianconeri  Football  Academy  z  Wrocławia  Oddział
Terenowy w Legnicy nie spełniły wymagań formalnych.

Zadanie Nr 1
Szkolenie  dzieci  i  młodzieży  utalentowanej  w  sportach  indywidualnych  wraz  z udziałem  i  organizacją
rozgrywek, turniejów - preferencje otrzymują uczestnicy OSSM. 

Nr
podzadania

Nazwa podzadania
Nazwa organizacji
składającej ofertę

1.1. Łucznictwo - wszystkie kategorie wiekowe

Ośrodek Sportów
Łuczniczych Dzieci

i Młodzieży „Strzelec”
Legnica

1.2. Pływanie – wszystkie kategorie wiekowe

Klub Sportowy
„Wankan”

Uczniowski Klub
Sportowy „Delfinek”

1.3. Szachy - wszystkie kategorie wiekowe
Klub Szachowy Miedź

Legnica

1.4. Taekwon-do - wszystkie kategorie wiekowe
Legnicki Klub 
Taekwon-do
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Zadanie Nr 2

Szkolenie dzieci i młodzieży utalentowanej w zespołowych grach sportowych wraz z udziałem i organizacją 
rozgrywek, turniejów - preferencje otrzymują uczestnicy OSSM.

Nr
podzadania

Nazwa podzadania
Nazwa organizacji
składającej ofertę

2.1. Piłka nożna – wszystkie kategorie wiekowe
Miejski Klub Sportowy
„Miedź” Legnica S.A

2.2. Piłka ręczna dziewcząt – wszystkie kategorie wiekowe.

Uczniowski Klub
Sportowy

„Dziewiątka”
w Legnicy

2.3.
Piłka ręczna  z osiedli Piekary, Kopernik – wszystkie kategorie 
wiekowe

Młodzieżowe
Stowarzyszenie Piłki
Ręcznej „Siódemka”

Legnica

2.4. Piłka siatkowa chłopców – wszystkie kategorie wiekowe
Młodzieżowy Klub

Sportowy IKAR
Legnica

Zadanie Nr 3
Prowadzenie i organizacja rozgrywek szkolnych dzieci i młodzieży (Igrzyska Dzieci, Igrzyska i Licealiada
Młodzieży Szkolnej) zgodnie z regulaminem i w zakresie określonym przez Szkolny Związek Sportowy

Oferta została złożona przez Legnicki Szkolny Związek Sportowy.

Zadanie Nr 4

Organizacja  i  prowadzenie  zajęć  sportowo-rekreacyjnych  dla  dzieci  i  młodzieży  z  różnych  środowisk
i dyscyplin sportu 

Nr
podzadania Nazwa podzadania

Nazwa organizacji
składającej ofertę

4.1. Kick boxing – wszystkie kategorie wiekowe Ognisko TKKF
„Olimp” Legnica

4.2. Piłka nożna – trampkarze i starsi z rejonu Tarninowa Klub Sportowy
„Konfeks” Legnica

Zadanie Nr 5
Popularyzacja turystyki poprzez koordynację i wspomaganie pracy krajoznawczej wśród dzieci i młodzieży
w zakresie organizacji rajdów i wycieczek turystycznych, obozów wędrownych, konkursów wiedzy i piosenki
turystycznej.

Oferta  została  złożona  przez  Oddział  Polskiego  Towarzystwa  Turystyczno  Krajoznawczego
w Legnicy. 
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Zadanie 1/S
Utrzymanie  miejskiej  bazy  sportowej  poprzez  bieżące  utrzymanie  kompleksu  boisk  przy
ul. Sportowców/Świerkowa oraz stadionu piłkarskiego przy ul. Grabskiego w Legnicy. 

Nr podzadania Nazwa podzadania
Nazwa organizacji
składającej ofertę

1/S/1.
Utrzymanie miejskiej bazy sportowej poprzez bieżące 
utrzymanie kompleksu boisk przy 
ul. Sportowców/Świerkowa w Legnicy.

Miejski Klub Sportowy
„Miedź” Legnica S. A.

1/S/2.
Utrzymanie miejskiej bazy sportowej poprzez bieżące 
utrzymanie stadionu piłkarskiego przy 
ul. Grabskiego w Legnicy

Klub Sportowy
„Konfeks” Legnica

Komisja dokonała oceny merytorycznej i  formalnej złożonych ofert, przedkładając Protokół do akceptacji
Prezydentowi Miasta Legnicy.

Dofinansowanie otrzymały następujące organizacje:

Zadanie Nr 1
Szkolenie  dzieci  i  młodzieży  utalentowanej  w  sportach  indywidualnych  wraz  z udziałem  i organizacją
rozgrywek, turniejów - preferencje otrzymują uczestnicy OSSM. 

Nr pod-
zadania Nazwa podzadania

Nazwa organizacji
wybranej do realizacji

zadania/kwota w zł

1.1. Łucznictwo – wszystkie kategorie wiekowe

Ośrodek Sportów
Łuczniczych Dzieci

i Młodzieży „Strzelec”
Legnica
7 000,00

1.2. Pływanie – wszystkie kategorie wiekowe
Klub Sportowy

„Wankan” Legnica
5 000,00

1.3. Szachy - wszystkie kategorie wiekowe
Klub Szachowy
Miedź Legnica

5 000,00

1.4 Taekwon-do - wszystkie kategorie wiekowe
Legnicki Klub 
Taekwon-do

16 000,00

Zadanie Nr 2
Szkolenie dzieci i młodzieży utalentowanej w zespołowych grach sportowych wraz z udziałem i organizacją 
rozgrywek, turniejów - preferencje otrzymują uczestnicy OSSM.
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Nr pod-
zadania Nazwa podzadania

Nazwa organizacji
wybranej do realizacji

zadania/kwota w zł

2.1. Piłka nożna – wszystkie kategorie wiekowe
Miejski Klub Sportowy
„Miedź” Legnica S.A

215 000,00

2.2. Piłka ręczna dziewcząt – wszystkie kategorie wiekowe

Uczniowski Klub
Sportowy „Dziewiątka”

w Legnicy
25 000,00

2.3.
Piłka ręczna  z osiedli Piekary, Kopernik – wszystkie kategorie
wiekowe

Młodzieżowe
Stowarzyszenie Piłki
Ręcznej „Siódemka”

Legnica
28 000,00

2.4. Piłka siatkowa chłopców – wszystkie kategorie wiekowe
Młodzieżowy Klub

Sportowy IKAR Legnica
14 000,00

Zadanie Nr 3
Prowadzenie i organizacja rozgrywek szkolnych dzieci i młodzieży (Igrzyska Dzieci, Igrzyska i Licealiada 
Młodzieży Szkolnej) zgodnie z regulaminem i w zakresie określonym przez Szkolny Związek Sportowy

Nr 
zadania

Nazwa podzadania
Nazwa organizacji

wybranej do realizacji
zadania/kwota

3.

Prowadzenie i organizacja rozgrywek szkolnych dzieci i 
młodzieży (Igrzyska Dzieci, Igrzyska i Licealiada Młodzieży 
Szkolnej) zgodnie z regulaminem i w zakresie określonym 
przez Szkolny Związek Sportowy

Legnicki Szkolny
Związek Sportowy

25 000,00

Zadanie Nr 4
Organizacja  i  prowadzenie  zajęć  sportowo -  rekreacyjnych  dla  dzieci  i  młodzieży  z  różnych środowisk
i dyscyplin sportu 

Nr pod-
zadania

Nazwa podzadania
Nazwa organizacji

wybranej do realizacji
zadania/kwota

4.1. Kick boxing – wszystkie kategorie wiekowe
Ognisko TKKF „Olimp”

Legnica
4 000,00

4.2. Piłka nożna – trampkarze i starsi z rejonu Tarninowa
Klub Sportowy

„Konfeks” Legnica
22 750,00
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Zadanie Nr 5
Popularyzacja turystyki poprzez koordynację i wspomaganie pracy krajoznawczej wśród dzieci i młodzieży
w zakresie organizacji rajdów i wycieczek turystycznych, obozów wędrownych, konkursów wiedzy i piosenki
turystycznej.

Nr pod-
zadania Nazwa podzadania

Nazwa organizacji
wybranej do realizacji

zadania/kwota w zł

5.

Popularyzacja  turystyki  poprzez  koordynację
i wspomaganie pracy krajoznawczej wśród dzieci i młodzieży
w  zakresie  organizacji  rajdów  i  wycieczek  turystycznych,
obozów  wędrownych,  konkursów  wiedzy  i  piosenki
turystycznej

Oddział Polskiego
Towarzystwa
Turystyczno

Krajoznawczego
w Legnicy
3 750,00

Zadanie 1/S 
Utrzymanie  miejskiej  bazy  sportowej  poprzez  bieżące  utrzymanie  kompleksu  boisk  przy
ul. Sportowców/Świerkowa oraz stadionu piłkarskiego przy ul. Grabskiego w Legnicy. 

Nr pod-
zadania

Nazwa podzadania
Nazwa organizacji

wybranej do realizacji
zadania/kwota w zł

1/S/1.
Utrzymanie miejskiej bazy sportowej poprzez bieżące 
utrzymanie kompleksu boisk przy ul. Sportowców/Świerkowa 
w Legnicy

Miejski Klub Sportowy
„Miedź” Legnica S.A.

23 000,00

1/S/2.
Utrzymanie miejskiej bazy sportowej poprzez bieżące 
utrzymanie stadionu piłkarskiego przy 
ul. Grabskiego w Legnicy

Klub Sportowy „Konfeks”
Legnica 

23 000,00

   Zbigniew Rutka

    Z-ca dyrektora 
Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu

Legnica, 02.02.2022 r.
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