
   
Zarządzenie Nr OR.0050.17.2021 

Wójta Gminy Kamienica 
z dnia 15 marca 2021 r. 

  
w sprawie: rozstrzygnięcia I-szego etapu otwartego konkursu projektów  
w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Kamienica w roku 2021. 
 

Na podstawie art.27 ust.1 art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.  
o sporcie (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2251) i §1, ust.2 uchwały Rady Gminy Kamienica 
nr XIX/167/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu 
udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich 
wykorzystania 
  

zarządzam, co następuje: 
  

§ 1 
  

1. Z budżetu Gminy udziela się dotacji celowych w zakresie rozwoju sportu na 
terenie gminy Kamienica w roku 2021. 

2. Wykaz zadań i realizujących je podmiotów  oraz wysokość udzielanych dotacji 
zawiera załącznik nr 1 do zarządzenia. 

§ 2 
  

Środki na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej znajdują pokrycie w budżecie 
Gminy . 

 
§ 3 

 
Termin uzgodnień ostatecznej treści projektów ustalam na 19.03.2021 r. 

 
§ 4 
  

Zarządzenie podlega ogłoszeniu : 
a)      w Biuletynie Informacji Publicznej 
b)      na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy  
  

§ 5 
 

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy. 
  

§ 6 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  



 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy OR.0050.17.2021 

  
Wykaz ofert i realizujących je podmiotów, wraz z kwotą dotacji z budżetu Gminy  

w ramach I-szego etapu otwartego konkursu projektów w zakresie rozwoju sportu  
na terenie gminy Kamienica w roku 2021. 

 

 
  
 

L.p. Nazwa oferenta 
 

Nazwa zadania 
 

Przyznana kwota 
dotacji/uwagi 

 
1. 

LKS „Zalesianka” 
Zalesie  

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz 
organizacja zawodów, imprez i szkoleń sportowych 
dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kamienica 

40 000 zł 

 
2. 
 

LKS „Gorce” 
Kamienica 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na 
terenie Gminy Kamienica. Organizowanie zajęć 
sportowo-  rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i 
dorosłych z terenu Gminy Kamienica  

32 000 zł 

3. MUKS HALNY 
Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i 
młodzieży z terenu gminy Kamienica w 2021 r. 

10 000 zł 

4. KS Szczawa Trenuj i graj w KS Szczawa 8 000 zł 

5. 
UKS Wierchy 
Zalesie 

Narciarstwo biegowe na terenie gminy Kamienica 7 000 zł 

6. MKS „Gorce” 
Upowszechnianie kultury fizycznej - 
upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim 

3 000 zł 


