
Na podstawie arL 31i afL7ust' 1pkt'9 ustawzdniaanorco 199af, a finorządzie
qńinnw (Dz U' z 201ar' poz' 994 ) orL 221 usL 1 i 2 ustow z dnia 27 sie|pnia 2aa9 r' Ó
fnohsach publicznyĆh [Dz' U z 2a17L, poz' 207Ą oruf arL11 i 15 unow 2 dnia 24
kwietnio 2003r' o dzirłalnÓki poż,tku pub|irnego i o wolontąriacie ( Dz' u' z 2013,, Poz'
45o'] zażądzan co następuje I

zlxzĄDz[NIE NR 18/ 2019
BumiŚtża Gniewkowa
zDNIA18 LUT[co2019ł '

w sp.awie dońnansowania fadań w ramach otwańego konku.su ofe.t na finanŚÓwe
wsparcie rozwoju Śpo.tu naterenie cminycniewkowo w 2019 roku'

ś 1' Pż}znać wsparcie finansowe następują.'m o.ganizacjon poza.ządowyn na
.ealifację zadań z przyjętych ofen w .anach otwa.tego konkursu na nnansowe
wsparcj € lofwoju Śpo.tu na te.enie cńiny Gnjewkowo wroku 2019'

1) Miejskienu Ludowehu KubÓwi sportowemu 
"uNIA,,w 

łysokośĆi 129'100,00 fł
na realizacjęzadania: szkolenie i udział w.ozgrywkaĆh wżakreŚie piłki nożnej'

2] Towa.zyŚtwu Ginnasry.znenu s0(0Ł w cniewkowie wwysokości 16.590'00 zł
na realifaĆję zadania: P.Ówadzeńie Śekcji b'egÓw ulicznych stalty w crand Prix
wojewódftwa Kujawsko . Pomorski€go w biegach. o.ganizacja /'xv
Cniewkowskiego biegu im. Rodziny Milewskich.

3] Ludowemu zespołowi sportowemu czARNI w wiePchostawjcach w wysokości
20'000,00 zł na .ealizację za.lania : cyk]iche szkolenie i udział w .Ózgry{kaĆh

4] Ułn'owskienu Kubowi sportowemu 'McoyślF] cniewkowo w wysokoścj
11'750'00 zł na rĆalizacie zada.ia: Prowadfenje U.zniowskiego rcubu
spo.tow€eo w celu umacniania spo.tu w systemje wa|tości ind}vidualnych i
społeonyĆh wśród dfieci i młodzi€ży.

5) K|ubowi sportowemu Mikrus szadłowice wwyŚokości 19'700'00 zł na.ealizaĆję
Z"da.L: ĘozBryĄ\ k| o nF'uo.Mo n]aśy 'A'oraz -oz8ryak żakow'

6] WjejŚkieńu stoważysfeniu Ku]furalno oświatÓwenu ,,Mała ojcz'fna' w
GąŚkach w wyŚokości 3'000'00 zł na .ealizacje zadanja : ,'Vl Międzyszkoldy

7) wiejskiemu stowarfyŚfeniu Ku]turalno oświatowemu ,'Ma|a ojczyzna'' w
Gąskach w wysokości 4'900,00 zł na realiza.je zadańia: w zdrowym ciel €,

s 3' Zadania dofidansowane będą
w}mienion'mi w ś 1 organizacjami
s 4' zarządzenie wchodzi w życie

na podstawie umów , które

z dńien podpisania i podlega


