, ZARZĄDZENIE NR

11/2019

WOJTA GMINY ZŁAWIES WIELKA
z dnia 12 marca2019 r.

w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w

zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Zławieś
Wielka w 2019 roku

Na podstawie art,30 ust. 1 ustawy zdnia 8 marca 1990 r.o samorzadzię gmirrnym (Dz. U, z2018r,
poz.994zpoźn,zm.),art.5ust.4pktliart. 15ust. 1i2hustawyzdnia}4kwiętnia2003r.o
działalnościpozytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z2018 r. poz.450 zpoźl"l. zm.) oraz § 9 ust.
1 pkt 4 Załącznika do UchwaĘ Nr XLVIIV333|ż018 Rady Gminy ZławieśWielka z dnia 14 listopada
2018 r. w sprawie Programu współpracy Gminy ZławięśWielka z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalnośó pozytku publicznego w roku 2079, zarządza się, co
następuje:

§

1. W

otwartym konkursie ofeft na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i
upowszechniania kultury ftzycznej w Gminie ZławięśWielka w roku 2019 wybiera się ofcrty:
l) Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Klub Karate Kiritsu w Górsku;
2) Uczniowskiego Klubu Piłkarskiego,,Akademia Sarenek" w Złejwsi Wielkiej;
3) Uczniowskiego Klubu Spoftowego Trójka Górsk w Górsku;

4)
5)
6)
7)
8)

§

2,

Ludowego Zespołu Sportowego,,Wisła" w Pędzewie;
Fundacji LęśnaDroga w Gutowie;
Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego Orkan w Złejwsi Wielkiej;
Stowarzyszenia,,goSport" w Toruniu;
Klubu Karate Tradycyjnego Kumade w Toruniu.

Oferentom wymienionym w §

1

1) 10000 zł d|a

udziela się dotacji w wysokości:

Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Klub Karatę Kiritsu w Górsku na
realizację zadania pn, ,,Karate, nadzieje olimpijskie 2019 - szkolenie spoltowe dzieci i
młodzieży z włączeniem g mnastyki korekcyj nej " ;
2) 6 500 zł dla Uczniowskiego Klubu Piłkarskiego ,,Akademia Saręnek" w Złejwsi Wielkiej
na realizację zadania pn. ,,Rozgrywki piłkarskie ligi ,,Orliczek" i ,,ŻaQzek", obóz
szkoleniowo - treningowy, turnieje piłkarskie";
3) 10 000 zł dla Uczniowskiego Klubu Sporlowego Trójka Górsk w Górsku na realizacje
zadania pn. ,,Szkolenie dzieci uzdolnionych spotlowo UKS ,,Trójka" Górsk w ż0l9 roku";
4) 16 900 zł dla Ludowego Zespołu Sportowego ,,Wisła" w Pędzewie na realizację zadania
pn. ,,Rozgrywki piłkarskie ligi seniorów, juniorów młodszych, turnieje piłkarskie, tenis
stołowy";
5) 1 600 zł dla Fundacji LeśnaDroga w Gutowie na realizację zadania pn, ,,Marsz Nordic
Walking z okazji,,Swiatowego Dnia marszu'o na trasach leśrrych Górsk - Gutowo (gm.
ZławieśWielka) -zintegracyjnymi zajęciami rekreacyjno - spottowymi- VI edycja";
6) 8 000 zł dla Ludowego Uczniowskiego Klubu Sporlowego Orkarr w Złejwsi Wielkiej na
realizację zadania pn. ,,Rozwijanie talentu spottowego i wyrówrrywanię szans dzieci i
młodzieżyz tęrenów wiejskich poprzez szkolenie i udział w rozgrywkaclr OZPN i
innych";
7) 1 000 zł dla Stowarzyszęnia ,,goSport" w Toruniu na realizację zadania pn, ,,Zławieś
Wielka na Rowery";
8) 6 000 zł dla Klubu Karate Tradycyjnego Kumadę w Toruniu na realizację zadania pn.
,,Rozwój ftzyczny dzieci i młodzieĘ poprzez trening karate tradycyjnego".
i

ękretarzowi Gm iny.

§3.

Wykonan i e zaruądzenia

§4,

Zarządzenie wchodzi w Ęcie z dniem podjęcia i podlega publikacji na tablicy ogłoszeti,
stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy
Wielkiej.
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