
Zarządzenie Nr 266/2022 

Wójta Gminy Sadowne 

z dnia 24 marca 2022 r. 

 

w sprawie: wyboru ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu w roku 2022 w Gminie Sadowne 

 

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

z 2022 r., poz. 559 z późn.zm.), w związku z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020, poz. 1057 z późn. zm.), 

oraz uchwały Rady Gminy Sadowne nr XXXVI/206/2021 z dnia 30 listopada 2021 roku                       

w sprawie programu współpracy Gminy Sadowne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022, zarządzam,                          

co następuje: 

§1. 

W wyniku rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Wójta Gminy Sadowne 

dnia 18.0.3.2022 r. na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej  

i sportu w roku 2022 w Gminie Sadowne przez organizacje prowadzące działalność pożytku 

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

fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Sadowne w roku 2022: 

1) Sadowieński Klub Rowerowy „Rowerem przez Polskę” Rajdy rowerowe i obozy 

turystyczno- krajoznawcze dla każdego - wysokość przyznanych środków publicznych 

2 500 zł; 

2) Uczniowski Klub Sportowy w Sadownem „Zdrowie wygram, kiedy sport 

odkrywam” - wysokość przyznanych środków publicznych 9 000 zł; 

3) Klub Sportowy Wicher Sadowne „Prowadzenie zajęć szkoleniowo-sportowych                   

i rekreacyjnych w klubie, w tym sekcji piłkarskiej i siatkarskiej” - wysokość 

przyznanych środków publicznych 47 000 zł; 

4) Brokowski Klub Karate KYOKUSHINKAI „Rozwój i szkolenie w zakresie karate 

dzieci i młodzieży na terenie Gminy Sadowne” - wysokość przyznanych środków 

publicznych 2 000zł; 

5) Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Sadowne „Wysiłek i dobra zabawa to 

nasza wspólna sprawa” - wysokość przyznanych środków publicznych 4 400 zł; 

 

 



6) Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „W zdrowym ciele zdrowy duch” - wysokość 

przyznanych środków publicznych 4 700 zł; 

 7) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Orzełek „W koszykówkę gramy, bo sprzęt nowy 

mamy”- wysokość przyznanych środków publicznych 2 600 zł; 

8) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Złotki „Plac zabaw - fajna sprawa: wspólny relaks    

i zabawa” - wysokość przyznanych środków publicznych 1 800 zł; 

9) Przyszkolne Stowarzyszenie „Wszyscy Razem” Kołodziąż „Już pływam- 

doskonalenie umiejętności pływania ” - wysokość przyznanych środków publicznych 

3 000 zł; 

10) Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Sadowne „Mazurski rajd rowerowy” - 

wysokość przyznanych środków publicznych 3 000 zł; 

 

§2.  

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 


