Bu rm

Zarządzenie Nr 28/15
istrza Czechowic-Dziedzic

z dnia 25 Iutego 2015

r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwańego konkursu ofeń na wsparcie reaIizacji zadań
w zakresie rozwoju spońu na terenie Gminy czechowice-Dziedzice w 2015

r.

Na podstawie ań. 30 ust. 1 ustawy z dnia B marca 1990 r. o samoządzie gminnym
z 2013 r', poz. 594 ze zm')' s 14 ust. 5 i 6 uchwały Nr lvl20l11 Rady Miejskiej
w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 25 stycznia 2011 r' w sprawie określeniawarunkÓw i trybu
(t.j. Dz. U.

finansowania rozwoju spońu na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice (Dz.Urz'Woj'Śl' Nr 45, poz'808)

zarządzam, co n astę p uje
$

1.

:

ogłaszam wyniki otwańego konkursu ofeń na wsparcie realizaĄi zadan w zakresie rozwoju spońu
na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w 2015 r., ogłoszonego zarządzeniem Nr 5/'15 Burmistza
Czechowic_Dziedzic z dnia 14 stycznia 2015 r. zgodnie zzałącznikiem do niniejszego zarządzenia'

$ 2. Nadzor nad wykonaniem niniejszego zarządzenia będę sprawował osobiście'

$3.Zarządzenie wchodzi w Życie z dniem podpisania,
2015

z

mocą obowiązującą od dnia 23 lutego

r.

Mgp-fwęę ff#gac&ągg

Załącznik do Zarządzenia Nr 28115
Burmistrza Czechowic-Dziedzic

z dnia 25 lutego 2015

r.

ogłoszenie
wyników otwańego konkursu ofeń na wsparcie zadań w 2015 r.
na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w ramach rozwoju spońu
Burmistrz Czechowic-Dziedzic informuje, Ze został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na wsparcie
zadań w zakresie rozwoju spońu na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w 2015 r'

Łączna kwota dotacji o którą wnioskowały kluby spońowe
Kwota pŻeznaczona na wsparcie zadań w zakresie spońu

_

535 829,00 zł
365 000'00 zł

Zestawienie zadan przyjętych do realizacji:

Lp.

Nazwa zadania / Realizator zadania:

Wnioskowana
kwota dotacji

Wysokość
przyznanej dotacji

(zł)

(zł)

43 000,00

27 000,00

17 600,00

10 000,00

135 509,00

86 000,00

1,.

,,Przedsięwzięcia realizowane przez kluby
sportowe w zakresie sportu, działania w celu
popularyzacji i rozwój oraz upowszechnianie
sportu /pitka nożna |, poprzez osiąganie przez
zawodników uczestniczących w kra|owym lub
międzynarodowym współzawodnictwie coraz
wyższych wyników sportowych"'
Ludowy Klub Sportowy ,,Sokół", Zabrzeg, ul.
Stadionowa 30
Ż'

,,Przedsięwzięcia realizowane w zakresie judo,
działania w celu popularyzacji i rozwój oraz
upowszechnianie sportu, poprzez osiąganie
przez zawodników K.S. Judo CzechowiceDziedzice uczestniczących w krajowym i
międzynarodowym współzawodnictwie coraz
wyższych wyników sportowych"
Klub Sportowy Judo Czechowice
-Dziedzice, Czechowice-Dziedzice,
ul. Legionów 145

3.

,,Przedsięwzięcia realizowane przez MRKS
Czechowice-Dziedzice w zakresie sportu,
działania w celu popularyzacji i rozwój oraz
upowszechnianie sportu (piłki nożnej) poprzez
osiąganie przez zawodników coraz wyższych
wyników sportowych uczestnicząc w
krajowym bądźmiędzynarodowym

współzawodnictwie".

Miejsko-Robotniczy Klub Sportowy
Czechowice'Dziedzice, ul. Legionów 145
4.

,,Popularyzacja i rozwój oraz upowszechnianie
piłki nożnej"

40 320,00

22OOO,OO

45 000,00

37 000,00

11050,00

5 000,00

13 600,00

10 000,00

114 900,00

95 000,00

41650,00

21 000,00

Uczniowski Klub Sportowy,,ROTUZ BRONÓW", Bronów, ul' Kolorowa 2

5.

,,Szkolenie młodzieży z terenu Gminy
Czechowice-Dziedzice u prawiającej

kajakarstwo"
Miejski Klu b Sportowy Czechowice-Dziedzice,
Czechowice-Dziedzice
ul. Sobieskiego 48

6.

,,Szkolenie i udział w rozgrywkach koszykówki

juniorek"
Miejski

Klu b

Sportowy Czechowice-Dziedzice,

Czechowice-Dzied zice,
ul. Sobieskiego 48
7.

,,Szkolenie i udział w rozgrywkach siatkówki

seniorek"

Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice,
Czechowice-Dzi edzice,
ul. Sobieskiego 48

8.

,,Szkolenie i udział w rozgrywkach zespołu

siatkówki męskiej"
Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice,
D zi edzice,
ul. Sobieskiego 48

Czech ow i ce-

9.

,,Szkolenie oraz udział w rozgrywkach
indywidualnych i drużynowych ll ligi kobiet
sekcji tenisa stołowego''
Miejski Klub Sportowy Czechowice-Dziedzice,
Czech owice-Dzi edzice,
ul. Sobieskiego 48

10.

,,Szkolenie oraz udział w rozgrywkach
indywidualnych i drużynowych ll ligi sekcji
tenisa stołowego meżczvzn"

47 600,00

30 000,00

25 500,00

22 000,00

535 829,00

355 000,00

Miejski Klub Sportowy Czechowice
-Dziedzice, Czechowice-Dziedzice,
ul. Sobieskiego 48

11.

,,Krzewienie kultury fizycznei i sportu wśród
młodzieży i dorosĘch poprzez organizowanie
szkoleń i udział w rozgrywkach piłki nożnej"
Ludowy Klub Sportowy Ligota ,,CENTRUM",
Ligota ul. Wapienicka

Razem:
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