
Zarządzenie Nr 2/2015 

Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice 

z dnia 12 stycznia 2015 r. 

 

w sprawie:  rozstrzygnięcia  otwartego  konkursu ofert na realizację zadań przez kluby sportowe działające na terenie  

      Gminy Niepołomice 

 

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (Dz. U. z 2013 r., poz. 

594 z późn. zm.); art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r., poz. 715 ) w związku z art. 

221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) oraz § 4 - § 8 

uchwały Nr LXXII/752/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 26 października 2010 r. w sprawie: ”określenia 

warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Niepołomice polegającego na  tworzeniu warunków 

sprzyjających rozwojowi sportu” (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 3 grudnia 2010 r.  Nr 641, poz. 5251)  - 

zarządzam,  co następuje: 

 

 

§ 1 

 

Realizacja zadań w roku 2015 zlecona zostanie następującym klubom sportowym: 

 

    

1) Klubowi Sportowemu „Piłkarz” Podłęże, któremu przyznaje się dotację w wysokości 40.000,00 zł. (słownie:  

czterdzieści tysięcy złotych zero groszy) na dofinansowanie realizacji zadania w tworzeniu warunków  

(w tym organizacyjnych) sprzyjających rozwojowi sportu; 

2) Niepołomickiemu Klubowi Karate Kyokushin, któremu przyznaje się dotację w wysokości 9.000,00 zł. 

(słownie: dziewięć tysięcy złotych zero groszy) na dofinansowanie realizacji zadania w tworzeniu warunków 

(w tym organizacyjnych) sprzyjających rozwojowi sportu. 

3) Klubowi Jazdy Konnej „Pod Żubrem”, któremu przyznaje się dotację w wysokości 15.000,00 zł. (słownie: 

piętnaście tysięcy złotych zero groszy) na dofinansowanie realizacji zadania w tworzeniu warunków (w tym 

organizacyjnych) sprzyjających rozwojowi sportu, 

4) Ludowemu Klubowi Sportowemu „Promień” Zakrzowiec, któremu przyznaje się dotację w wysokości 

7.000,00 zł. (słownie: siedem tysięcy złotych zero groszy) na dofinansowanie realizacji zadania w tworzeniu 

warunków (w tym organizacyjnych) sprzyjających rozwojowi sportu; 

 

 

 

§ 2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 


