
Zarządzenie Nr 111/2013 

Wójta Gminy Sadowne 

z dnia 14.03.2013 r. 

w sprawie: wyboru ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu w roku 2013 w Gminie Sadowne 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), w związku z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 234, poz. 1536  

z późn. zm.), oraz uchwały XX/136/2012 Rady Gminy Sadowne z dnia 26 listopada 2012 

roku w sprawie programu współpracy Gminy Sadowne z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na rok 2013, zarządzam, 

co następuje: 

§1 

W wyniku rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Wójta Gminy 

Sadowne dnia 08.02.2013 r. na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej  

i sportu w roku 2013 w Gminie Sadowne przez organizacje prowadzące działalność poŜytku 

publicznego, dokonuje się wyboru ofert i przyznaje dotację w zakresie upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Sadowne w roku 2013: 

1) Uczniowski Klub Sportowy „ISKRA” w Orzełku „Sportowcy z Iskrą” - wysokość 

przyznanych środków publicznych – 3 000 zł  

2) Sadowieński Klub Rowerowy ,,Rowerem przez Polskę. Rajdy rowerowe i obozy 

turystyczno - krajoznawcze dla dzieci i młodzieŜy” - wysokość przyznanych środków 

publicznych – 6 000 zł 

3) Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Gimnazjum Publiczne w Sadownem „Taniec i woda 

to moja  przygoda” – wysokość przyznanych środków publicznych – 5 000 zł  

4) Klub Sportowy „WICHER” SADOWNE ,, Wsparcie działalności szkoleniowo - sportowej  

klubu, w tym sekcji piłkarskiej i siatkarskiej” - wysokość przyznanych środków publicznych 

– 35 000 zł 

5) Uczniowski Klub Sportowy w Sadownem „Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów” – 

wysokość przyznanych środków publicznych – 3 000 zł 

6) Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Działam” w Sadownem ,,Obóz kondycyjny dla 

młodzieŜy” - wysokość przyznanych środków publicznych -  3 000 zł 

7) Przyszkolne Stowarzyszenie „Wszyscy Razem” „Nauka podstaw sztuki karate” – 

wysokość przyznanych środków publicznych - 2 000 zł  



8) Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Grabiny  „śyję aktywnie” – wysokość przyznanych 

środków publicznych – 3 000 zł 

§2 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 

 
Wójt Gminy Sadowne 
   
     Zdzisław Tracz 


