
Zarządzenie Nr OR.0050. 16 .2022 

Wójta Gminy Dąbrowa 

z dnia 26 stycznia 2022 roku 

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania 

publicznego w zakresie spierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wypoczynku 

dzieci i młodzieży na terenie gminy. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 4 pkt. 2 i art. 15 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2020 r. poz. 

1057 z późn. zm. ) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1.1 Po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej dokonuję rozstrzygnięcia otwartego 

konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie zadania pod nazwą 

„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży na 

terenie gminy”. 

2.  Na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie zadania pod nazwą: wspieranie  

i upowszechnianie kultury fizycznej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie gminy, 

zgodnie z zakresem priorytetowych zadań publicznych  określonych w Uchwale  

Nr XXXV/304/2021 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia 

rocznego programu współpracy gminy Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022, postanawiam 

przyznać: 

  1) Opolskiemu Klubowi Taekwondo 

         w formie dotacji                                                                                              5.000,00 zł. 

       na realizację zadania pod nazwą: „Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo- 

  rekreacyjnych Taekwondo skuteczny program zagospodarowania czasu wolnego dzieci 

  i młodzieży.”  

 

2) Stowarzyszeniu Akademia Sportowego Rozwoju, SKF-34  

      w formie dotacji kwotę                                                                                     1.000,00 zł 

      na realizację zadania pod nazwą: „Aktywny Przedszkolak 2022” 

 

   3) Stowarzyszeniu Klub Sportowy Dąbrowa SKS Dąbrowa 

      w formie dotacji kwotę                                                                         30.000,00 zł 

      na realizację zadania pod nazwą : „SPORT-SPOSOBEM NA ŻYCIE 2022” 

 

4) Stowarzyszeniu Sportu, Turystyki i Rekreacji Ludowy Zespół Sportowy w 

Mechnicach  

        w formie dotacji kwotę                                                                                   53.000,00 zł 

        na realizację zadania pod nazwą: „Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży 

 i dorosłych mieszkańców gminy Dąbrowa poprzez przygotowanie i udział  

 w rozgrywkach sportowych.” 

 



5) Stowarzyszeniu Sympatyków Kultury Fizycznej Klub Sportowy Dąbrowa 

   w formie dotacji kwotę                                                                                   20.000,00 zł 

          na realizację zadania pod nazwą : „Sportowa Dąbrowa 2022” 

 

6) Gminnemu Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe w Dąbrowie  

          w formie dotacji kwotę                                                                                    1.000,00zł 

          na realizacje zadania pod nazwą: „Upowszechnienie kultury fizycznej, sportu 

      i rekreacji dzieci i młodzieży oraz dorosłych na terenie Gminy Dąbrowa.” 

 

7) Uczniowskiemu Ludowemu Klubowi Sportowemu „Akademia Piłkarska STRIKER” 

          w formie dotacji kwotę                                                                                  30.000,00 zł 

          na realizację zadania pod nazwą „Szkolenie dzieci i młodzieży- ULKS Akademia 

   Piłkarska Striker oraz upowszechnianie kultury fizycznej oraz aktywnego wypoczynku  

   dla mieszkańców Gminy Dąbrowa.” 

 

§ 2.1. Środki, o których mowa w §1 ust. 2, zabezpieczone zostały w budżecie Gminy Dąbrowa  

na 2022 rok, przyjętym Uchwałą Nr XXXVI/314/21 z dnia 16 grudnia 2021 r. 

2.  Warunkiem przekazania przyznanej kwoty dotacji jest zawarcie umowy o wsparcie 

realizacji zadania publicznego.  

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu zgodnie  

z art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie.  
    

 

 

                                                                                                                Wójt Gminy 

                                                                                              /-/ Katarzyna Gołębiowska - Jarek 


