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w spiawie ;dofinansowania w rck:u 2OLO zadan publicznych w zakresre
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Gniewkowo

Na ooćktal,ie ań. 31 i ań. 7 uś. 7 pkt 9 stau'U z dnia 8 m@rca 799or. o sdmo|ządźe

;;;;i; in, i. z2001r. Nr 142, poz.1592 zpo'zn. zfu]. ), ań.176 ust. 1i2 uśa14] z dnid

5(;;;;" 2005r. o finansachpibticznach (Dz'U. z2oo5t' Nf 249 . poz' 2104zpóź,rL zm2).'

ii,- ii.i l. rrl;t.l pxti ustaą) ; dnia 2ikuietnia 2oo3r. o dziolatności pożu1ku publitznego i

o uolontdńaae foz. t]. wr s6 , poz. B73 z póżll. zm3.) za|zqdzam co nastęI,4e :

g I. Przyznać wspalcie finansowe następując}.rn organizacjom

óo,u,"iao*y^ na realizację w roku 20 1o w zakresie otwartego konkursu

ii..t, tj. 
"" 

o.g*izowanie turniejów, zawodów, imprez spońowych, szko]ęń

".*oó'iito* 
.".znych dysqpLnłch i przygotoł1'wanie ich do rywalizacji

sportowei ' wyposażenia w odpowiedni sprzęt:
1.Sto*ar4'""e'niu Społęczio-Kultura]nemu "Cordis' 

w Gniewkowie w

ń"otos"iz.ooo z! ia rca1izację zadania: ,,Spoń- ja też potc'afię,- czyli

*skrzę."alie idei uprawianla różnych dysc5,plin sportowych.
i.ś|orv-"y""..'il' ńzwoju Wsi Suóhatówka 'Równe szanseo w wysokości

z.aoo a ł" uau"cję zaóania: olimpiada dla dzieci i młodzieży "Święto
sporru" spoń-atrakcyjna a1ternarywa spędzania wolnego czasu ,
3.Towarzystr,r'u Gimnastycznemu śoKÓŁ w Gnięwkowie w wysokości 3.5oo

zł la rea7Ł,ację zadania . Udzial w biegach ulicznych' przełajowych i na

orientację
ł. luao*eml' zespołowi Sportowemu CZARNI w Wierzchosławicach w

wvsokości 3.oOo zi na realiza cję zadania : zakup sprzętu spońowego dla

i<irru" l p.o*.a"."ię turnieju piłkarskiego d1a drużyn.młodzieiJwch.
5.Sto-u',y""".'it. Ludowy żespól Sportowy "GNIEWKO, 

w wysokości 3.oo0 zł

la rcaJŁłĄę zadarria :" Upowszechniarrie piłki siatkowej i prowadzenie sekcji

siatkówki".
ó.wbj"ki".. st"warzyszeniu Ku1turalno-oświatowęmu,Ma7a ojczyznł w

óą"ti"n * rł,v*otości:.ooo zł' la reallzacje zadania: "MiłoŚnlcy 
piłki nożTlej".
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a

7 .Cloorąejew KP zHP Huflec Inowrocław w Wysokości 1.000 zł na rea1ilzację
zadania 

"Sportowy 
jubileus/ oraz 7 'ooo zł' na ,III spońowy tumiej dru]łn

harcerskich"
8. stowalą/szeniu Rozwoju wierzchosławic w wysokości 1.ooo zł na
realizacje projektu , Siatkówka moją pasją" oraz 5o0 zł na stroje spońowe do
realizacji pĄektu ', Sport to zdrowie, afe takżr Śzko]la Ęcił

$ 2. Zadarria dofrnansowarre będą na podstawie umów , które zawarte
zostana, z wymienion1'rrri w $ 1 organizacjami pozarządovrya[i.

$ 3. Zatzry7zenie wchodzt w Ęcie z dniem podpisarria i podlega ogłoszeniu w
sposób zwyczajowo prz'ęty.

zup.B

m4r Patud
ZA'IEPC

UZASADNIENIE

Po rozpatrzeniu 70 oferŁ złożonych w otwaĄtn konkulsię ogłosuonym na

realizację zada].]' publicznych w zatresie upowszechniania kultury fLzycznej i

sportu w Gminie Gniewkowo - komisja konkursowa zgodnie z protokołem zę

swojego posiedzenia - przedstawiła propozycję wsparcia rea7ŁaĄi zadań. Po

we4dikacji oceny komisji _ w celu zatwierdzenia ostatecznego podziału

dofi narrsowania podęjmuje się nirięjsze zaI ządzenie.


