ZARZĄDZENIE REKiS NR 0050.1.0309.2017
Wójta Gminy Kobierzyce
z dnia 18 grudnia 2017r.
w sprawie ogłoszenia wyników naboru wniosków o przyznanie dotacji w zakresie
sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Kobierzyce w 2018 roku
Na podstawie § 9 ust. 5 i 6 Uchwały Rady Gminy Kobierzyce NR XLIII/631/14 z dnia 22 sierpnia
2014 roku w sprawie określania warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy w
Kobierzyce w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu, zarządza się, co następuje:
§1
Po zasięgnięciu opinii komisji ds. oceny wniosków o przyznanie dotacji w zakresie sprzyjania
rozwojowi sportu w Gminie Kobierzyce, przyznaje dotacje jak poniżej :
Nazwa Podmiotu

Nazwa zadania

Klub Piłki Ręcznej Gminy
Kobierzyce ul. Dębowa
20
55-040 Kobierzyce

Poprawa warunków uprawiania piłki ręcznej,
umożliwienie prowadzenia szkolenia sportowego i
udział w rywalizacji sportowej KPR Gminy
Kobierzyce w I półroczu roku 2018 oraz osiągania
wyższych wyników sportowych.
Poprawa warunków uprawiania piłki nożnej i
umożliwienie osiągania wyższych wyników
sportowych przez zawodników Gminnego Klubu
Sportowego Kobierzyce, zapewnienie warunków do
szkolenia sportowego i udziału w rywalizacji
sportowej w 2018 roku.
Poprawa warunków uprawiania piłki nożnej i
umożliwienie osiągania wyższych wyników
sportowych przez zawodników K.S. Polonia
Jaszowice poprzez udzielenie dotacji na
współfinansowanie procesu szkolenia sportowego i
udziału w rywalizacji sportowej w roku 2018.
Organizacja szkolenia sportowego, organizacja
imprez sportowych i udział w zawodach sportowych
zgodnie z kalendarzem imprez dla dzieci, młodzieży
w badmintonie na terenie miejscowości Ślęza w 2018
roku.
Poprawa warunków uprawiania jeździectwa przez
zawodników KKJ Wiktoria, osiąganie przez nich
wyższych wyników sportowych, zwiększenie
dostępności do uprawiania jeździectwa jak
największej liczbie mieszkańców.

Gminny Klub Sportowy
Kobierzyce ul. Sportowa
28
55-040 Kobierzyce

L.K.S. Polonia Jaszowice
ul. Sportowa 2
55-040 Kobierzyce

Stowarzyszenie Klub
Sportowy Match Point
ul. Szyszkowa 6 Ślęza,
55-040 Kobierzyce
Królewski Klub
Jeździecki „Wiktoria”
Chrzanów 3 b
55-040 Kobierzyce

§2
Decyzja o wynikach naboru jest ostateczna.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przyznana kwota
dotacji oraz
uwagi
550.000 zł
Umowa do
30.06.2018
125.000 zł

Umowa do
30.06.2018
60.000 zł

Umowa do
30.06.2018

12.000 zł
Umowa do
30.11.2018
10.000 zł
Umowa do
30.11.2018

