
Zarządzenie Nr 0050.59.2018 

Wójta Gminy Nędza 

z dnia 15 lutego 2018 r. 

 

w sprawie: wyboru ofert, ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert i udzielenia 

dotacji  na zadanie w zakresie „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej ” 

 

 Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U.2016r. 446 tj.),art.11 ust.1 pkt 1, art.15 ust. 2g - 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r.1817 tj.) 

zarządzam, co następuje: 

§1 

 Dokonuje się wyboru następujących oferentów na zadanie w zakresie 

 „ Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” 

1) Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Wczoraj, Dziś i Jutro „BAJTEL” 

                 siedziba:  Zawada Książęca ul. Raciborska 55, 47-440 Nędza;  

                nazwa zadania: „Akrobatyka jako forma aktywizacji dzieci i młodzieży”  

2) Uczniowski Klub Sportowy  „ZRYW” przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w 

Nędzy, ul. Jana Pawła II 41a, 47-440 Nędza; 

nazwa zadania: „ Sport na pierwszym miejscu”  

3) Ludowy Klub Sportowy 1908 Nędza ul. Sportowa 10, 47-440 Nędza; 

      nazwa zadania: „ Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez cykliczne zajęcia 

      sportowe”  

4) Ludowy Klub Sportowy  „SPARTA” Babice, ul. Wiejska 68, 47-440 Nędza 

                  nazwa zadania: „ Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” 

5) Ludowy Klub Sportowy Górki Śląskie ul. Ofiar Oświęcimskich 2, 47-440 Nędza 

nazwa zadania:  „Sport dla wszystkich”  

6) Ludowy Klub Sportowy „ZGODA”  Zawada Książęca ul. Olimpijska 1, 

                  47-440 Nędza; nazwa zadania: „ Piłka nożna – zdrowie i zabawa”” 

 

 

 Udziela się oferentom określonym w pkt. 1 dotacji w następujących wysokościach:  

 

1) Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Wczoraj, Dziś i Jutro „BAJTEL”           

w kwocie: 2.000,00 zł. (słownie: Dwa tysiące złotych); 

2) Uczniowski Klub Sportowy  „ZRYW” przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Nędzy, 

w kwocie: 5.000,00zł. (słownie: pięć tysięcy złotych ). 

3) Ludowy Klub Sportowy 1908 Nędza ul. Sportowa 10, 47-440 Nędza; 

w kwocie: 34.400,00z (słownie: trzydzieści cztery tysiące  czterysta złotych ). 

4) Ludowy Klub Sportowy  „SPARTA” Babice, w kwocie:  9.400,00zł. (słownie: 

dziewięć tysięcy czterysta złotych). 

  5) Ludowy Klub Sportowy Górki Śląskich, w kwocie: 14.800,00 zł. (słownie: czternaście 

tysięcy osiemset złotych); 

6) Ludowemu Klubowi Sportowemu  „ZGODA” Zawada Książęca w kwocie: 

           15.000,00zł. ( słownie: Piętnaście tysięcy złotych ). 

 



 

 Warunki i tryb przekazania dotacji oraz zasady wykonania zadania regulować będzie   

      umowa zawarta z wyżej wymienionymi oferentami. 

 

 

§2 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Urzędu 

Gminy na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Gminy Nędza. 

                                                                          §3 

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.  

§4 

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


