
I N F O R M A C J A 

o realizacji Programu Współpracy Gminy Kodrąb  

z  Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami 

Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego za rok 2011 

 

             W roku 2011 Urząd Gminy Kodrąb ogłosił jeden konkurs ofert na 

realizację zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz 

inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. 

             W dniu 18 maja 2011 roku ogłoszono otwarty konkurs ofert na 

realizację zadań w zakresie prowadzenia działalności rekreacyjnej w okresie    

od 25.06 do 15.08.2011 roku na zbiorniku wodnym w Kodrębie. W zamówieniu 

określono zadania zabezpieczenia kąpieliska oraz organizację zajęć 

rekreacyjnych na wodzie w trakcie imprez plenerowych organizowanych przez 

Urząd Gminy. Oferta została wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 

Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu 

Gminy Kodrąb www.kodrab.akcesnet.net . Termin składania ofert ustalono na 

dzień 13 czerwca 2011. 

              Zarządzeniem Nr 13/2005 z dnia 17 czerwca 2005 roku Wójt Gminy 

Kodrąb powołał  komisję do rozpatrywania napływających ofert. 

              W terminie ustalonym w ofercie (13.06.2011) wpłynęła jedna oferta     

z Powiatowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Radomsku.  

              Ofertę rozpatrzyła Komisja w składzie: Sznelińska Lidia, Żuławiński 

Paweł i Lesiakowski Zbigniew na posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2011 roku     

o godzinie 10
30

.  

              Oferent przedłożył ofertę zgodną z wymogami ustawy z dnia              

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 

(Dz.U.Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz załączniki: Statut Powiatowego 

Wodnego Pogotowia Ratunkowego w Radomsku, raport z kąpielisk w  powiecie 

za  rok 2010, zaświadczenie Starostwa Powiatowego w Radomsku o wpisie 

Powiatowego WOPR do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego.    

               W dniu 24 czerwca 2011 roku podpisano umowę na realizację w/w 

zadań pomiędzy Urzędem Gminy Kodrąb a Powiatowym Wodnym 

Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym w Radomsku na sumę 6 500,- złotych. 

              Powiatowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe wywiązało się z 

umowy bez zastrzeżeń i złożyło w dniu 14 października 2011 roku 

sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego. 

 

Kodrąb dnia 3 lutego 2012 roku. 

 
 

http://www.kodrab.akcesnet.net/

