
ZARZĄDZENIE NR 6/2018
WÓJTA GMINY GIZAŁKI

z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia wysokości dotacji dla organizacji pozarządowych w ramach otwartych 
konkursów ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok w zakresie upowszechniania kultury 

fizycznej.

Na podstawie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 2077 ze 
zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość dotacji dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie gminy 
Gizałki na realizację zadania publicznego w 2018 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej określoną 
w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przekazanie dotacji nastąpi po zawarciu umowy na realizację zadania publicznego w formie wsparcia.

§ 3. Do sprawowania kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zadania publicznego wyznaczam 
Referat Finansowy.

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gizałki oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy Gizałki.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Załącznik nr 1 

do Zarządzenia nr 6/2018 

Wójta Gminy Gizałki 

z dnia 31.01.2018 r. 

 

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT 

Informuje się, że w wyniku przeprowadzonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych 

w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, komisja konkursowa w dniu 24.01.2018 r. dokonała oceny 

złożonych ofert. Dokonano wyboru organizacji pozarządowych, które otrzymają dotację na realizację 

zadania publicznego w roku 2018. 

Szczegółowe informacje o złożonych ofertach oraz kwotach przyznanych dotacji zawiera poniższa tabela. 

 

Oferty podlegające ocenie: 

 

Lp. 
Nazwa organizacji 

pozarządowej 

Zadanie publiczne wskazane                

w ofercie 

Wnioskowana kwota 

dotacji 

Przyznana 

kwota dotacji 

1. 

Uczniowski Klub 

Sportowy 

CHROBRY 

Gizałki 

Organizacja zajęć sportowych 

z tenisa stołowego i udział 

w rywalizacji sportowej dzieci 

i młodzieży, jako alternatywna 

forma zagospodarowania czasu 

wolnego 

13 000,00 zł 13 000,00 zł 

2. 

Gminny Klub 

Sportowy UNIA 

SZYMANOWICE 

Organizacja zajęć sportowych z 

piłki nożnej i udział w rywalizacji 

sportowej dzieci i młodzieży, 

jako alternatywna forma 

zagospodarowania czasu 

wolnego 

14 000,00 zł 14 000,00 zł 

3. 

Gminny Klub 

Sportowy UNIA 

SZYMANOWICE 

Prowadzenie i szkolenie sekcji 

piłki nożnej i udział w rywalizacji 

sportowej 

20 000,00 zł 20 000,00 zł 

 

 




