
Zarządzenie Nr  5a / 2009 

Wójta Gminy Czernikowo 

z dnia 3 marca 2009 r. 

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych 

w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji 

 

na podstawie § 13 ust. 1 uchwały Nr XII/80/2008 Rady Gminy Czernikowo z dnia 3 marca 

2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego 

na terenie gminy Czernikowo, zarządzam co następuje: 

 

§ 1. 

Akceptuję wybór ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie kultury fizycznej, 

sportu i rekreacji przez kluby sportowe, dokonany przez Komisję Konkursową powołaną na 

podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Czernikowo Nr 2a / 2009 z dnia 26 stycznia 2009 r. 

 

§ 2. 

Wykaz ofert rozpatrzonych pozytywnie oraz podmiotów, którym zostało przyznane wsparcie 

został zawarty w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 3. 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 

 

 

 

Wójt Gminy Czernikowo 

 

 

    Zdzisław Gawroński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

 
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536) istotnej zmianie 

uległy podstawy i zasady udzielania dotacji z budżetowych jednostek samorządu 

terytorialnego podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. 

W wyniku obowiązków nałożonych w/w ustawą zachodziła potrzeba ogłoszenia  

i przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu  

i rekreacji. W związku z ogłoszeniem konkursu Wójt Gminy Czernikowo powołał Komisję 

Konkursową, która dokonała rozstrzygnięcia konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych 

związanych z realizacją zadań gminy w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2009 

roku przez organizacje społeczne prowadzące działalność w w/w zakresie. 

Łączna kwota przyznanych dotacji: 49.000 zł. 

W celu zaakceptowania prac Komisji koniecznym jest wydanie niniejszego 

zarządzenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr  5a / 2009 

Wójta Gminy Czernikowo  

z dnia 3 marca 2009 r.  

 

 

LISTA PODMIOTÓW DOTOWANYCH W ROKU 2009 
 

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania 
Przyznana kwota 

dotacji  

1 
Ludowy Zespół Sportowy w 

Steklinie 

Działalność 

statutowa LZS 

Steklin 
12.000,00 zł 

2 
UKS „Olimpijczyk” 

Czernikowo 

Mecze ligowe i 

turnieje piłki 

siatkowej sekcji 

siatkowej Setbol 

Czernikowo 

3.500,00 zł 

3 UKS Comets Mazowsze 

Upowszechnianie i 

rozwój kultury 

fizycznej i sportu - 

baseball 

8.000,00 zł 

4 

LZS „VICTORIA” 

Czernikowo Seniorzy 

 

Rozgrywki piłkarskie 

drużyny „Seniorów” 

LZS „VICTORIA” 

– runda wiosenna 

2008/09 oraz runda 

jesienna 2009/10 

 

16.500,00 zł 

 

5 

LZS „VICTORIA” 

Czernikowo Trampkarze i 

Juniorzy 

Rozgrywki piłkarskie 

drużyn 

„Trampkarzy” i 

„Juniorów 

Młodszych” LZS 

„VICTORIA” 

– runda wiosenna 

2008/09 oraz runda 

jesienna 2009/10 

9.000,00 zł 

                                                               Razem: 49.000,00 zł 
 

 

 


