
OGŁOSZENIE  
WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE ZADAŃ W 2012 R. 
NA TERENIE GMINY CZECHOWICE-DZIEDZICE W RAMACH ROZWOJU SPORTU 

  

 

Burmistrz Czechowic-Dziedzic informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert  
na wsparcie zadań w 2012 r. na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w ramach rozwoju 

sportu.  

 
 
Łączna kwota dotacji o którą wnioskowałŁ kznaŁ soortowt  - 697.765,00 zł 
Kwota orztznaczona na wsoarcit zadań w zakrtsit soortn - 380.000,00 zł 
 

 

Zestawienie zadań przyjętych do realizacji: 

 

 
 

 
Lo. 

 
Nazwa zadania: 

 
Nazwa kznan soortowtgo 

rtaziznjąctgo zadanit: 

 
WŁsokość  

orzŁznantj dotacji: 
(zł): 

 

 

1. 

 

Szkolenie i udział w rozgrywkach siatkówki  

zespołu MTS WINNER Czechowice-

Dziedzice 

 

 

Mitjskit TowarzŁstwo 
Soortowt WINNER 
Cztchowict-Dzitdzict,  
nz. Soaitskitgo 48 
 

 

 

70.000,00 
 

 

2. 

 

 

Przedsięwzięcia realizowane w zakresie 

rozwoju sportu, działania w celu 

popularyzacji i rozwoju oraz 

upowszechnianie sportu w zakresie piłki 

nożnej poprzez osiąganie przez 

zawodników uczestniczących w krajowym 

współzawodnictwie coraz wyższych 

wyników sportowych 

 

 
LndowŁ Kzna SoortowŁ 
„Sokół”, Zaarztg,  
nz. Stadionowa 30 

 

 

 

35.000,00 

 

3. 

 

Przedsięwzięcia realizowane w zakresie 

judo, działania w celu popularyzacji  

i rozwój oraz upowszechnianie sportu, 

poprzez osiąganie przez zawodników  

KS JUDO CZECHOWICE-DZIEDZICE 

uczestniczących w krajowym  

i międzynarodowym współzawodnictwie 

coraz wyższych wyników sportowych 

 

 
Kzna SoortowŁ Jndo 
Cztchowict-Dzitdzict 
Cztchowict-Dzitdzict,  
nz. Ltgionów 145 

 

 

15.000,00 



 

4. 

 

Przedsięwzięcia realizowane przez MRKS 

Czechowice-Dziedzice w zakresie rozwoju 

sportu na terenie Czechowic-Dziedzic 

poprzez szkolenie seniorów w sekcji piłki 

nożnej, popularyzację piłki nożnej  

na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice,  

upowszechnianie sportu, poprzez 

uczestnictwo w krajowym bądź 

międzynarodowym współzawodnictwie 

oraz osiąganie wyższych wyników 

sportowych 

 

 
Mitjsko-RoaotniczŁ Kzna 
SoortowŁ  
Cztchowict-Dzitdzict,  
nz. Ltgionów 145 

 

 

150.000,00 

 

5. 

Szkolenie sportowe i udział we 

współzawodnictwie sportowym zespołu 

siatkówki seniorek 

 

Mitjski Kzna SoortowŁ 
Cztchowict-Dzitdzict, 
Cztchowict-Dzitdzict  
nz. Nitoodztgłości 42 
 

 

38.000,00 

 

6. 

 

Szkolenie sportowe i udział we 

współzawodnictwie sportowym żeńskich 

zespołów koszykówki 

 

 
Mitjski Kzna SoortowŁ 
Cztchowict-Dzitdzict, 
Cztchowict-Dzitdzict,  
nz. Nitoodztgłości 42 
 

 
 

10.000,00 

 

7.  

 

Szkolenie oraz udział w rozgrywkach III ligi 

kobiet /tenis stołowy/ 

 

 
Mitjski Kzna SoortowŁ 
Cztchowict-Dzitdzict,  
Cztchowict-Dzitdzict,  
nz. Nitoodztgłości 42 
 

 
 

17.000,00 

 

8. 

 
Szkolenie oraz udział w rozgrywkach III ligi 

mężczyzn /tenis stołowy/ 

 

 
Mitjski Kzna SoortowŁ 
Cztchowict-Dzitdzict,  
Cztchowict-Dzitdzict,  
nz. Nitoodztgłości 42 
 

 
35.000,00 

 

9.   

Popularyzacja i rozwój oraz 

upowszechnianie piłki nożnej. Szkolenie  

i podnoszenie umiejętnoici piłkarskich 

zawodników oraz uczestnictwo  

w rozgrywkach. 

 

 

 
Uczniowski Kzna 
SoortowŁ „ROTUZ - 
BRONÓW” Bronów, nz. 
Kozorowa 2 
 

 
10.000,00 

 
Czechowice-Dziedzice, dn. 07.02.2012 r. 

 

 


