
B;JEl,{r5'l'R3 ,€i.RL,'5it- ' 
jjJ

36-100 K.oibuszowa
ul. Obrorlc6w Pokoju 21

ZarzqdzenieNr 69122

Burmistrza Kolbuszowej

z dnia 25 stycznia 2022 r,

iv sprawie przyznania dotacji z budietu gminy na zadania rwiqzane z realinacj4 celu

publicznego sluiqcego roauojowi sportu w Gminie Kolbuszowaw 2022 toku

i Nu podstawie art. 7 ust. I pkt.l0 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorz4dzie gminnym
l11Or. V. z 2021 r., poz.l372 t j.l , Ustawy o sporcie z 25 czerwca 2010 roku /Dz. U . z 2020 t.,

'poz.t 133 t. j I i Uchwaly Nr XII/149/11 Rady Miejskiej z dnia 30 wrzeSnia20ll roku

]w sprawie okreSlenia warunk6w i trybu finansowania zadania wlasnego Gminy Kolbuszowa

w zakresie tworzenia warunk6w sprzyjajqcych rozwojowi sportu, Burmistrz Kolbuszowej
l

postanawia:

I

$ 1. Przyznat dotacje z budzetu gminy na prowadzenie dzialah maj4cych na celu

upowszechnianie i krzewienie sportu oraz poprawg warunk6w uprawiania sportu na terenie

]C-iny Kolbuszowa w tym:

1F Upo*rrechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizacjg zajE| pilki siatkowej

lmgskiej w Gminie Kolbuszowa: dotacja w kwocie 2 500,00 zL dla Uczniowskiego Klubu

Sportowego ,,Kupno''.

) Upowszechnianie kultury fizycznq i sportu poprzez organizowanie zaj96 plywania

w Gminie Kolbuszowa: dotacja w kwocie 20 000,00 z] dlaUczniowskiego Klubu Sportowego

,,F tegata" Kolbuszowa.

D Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizacjE zajg6 tenisa stolowego

w Gminie Kolbuszowa: dotacja w kwocie 1 500,00 zl dla Uczniowskiego Klubu Sportowego

,,Spartakus".

F Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizacje zajgd lekkoatletycznych

w Gminie Kolbuszowa: dotacja w kwocie 20 000,00 zN dlaUczniowskiego Klubu Sportowego

,Tiki Taka Kolbuszowa.

) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie dzialafi maj4cych na

celu upowszechnianie i krzewienie sportu oraz poprawg warunk6w uprawiania dyscypliny

sportowej pilka no2naw r62nych kategoriach wiekowych:

- pilka nozna kobiet dotacja w kwocie 25 000,00 zN dlaMigdzyszkolnego Uczniowskiego

Klubu Sportowego ,,Sok6l" Kolbuszowa Dolna.

- grupa senior dotacja w kwocie: 5 000,00 zN dla Stowarzyszenia Kolbuszowskiego Klubu

Sportowego o,Kolbuszowianka".

- grupa Junior. Orlik. Zak. Trampkarz dotacja w kwocie 15 000,00 zl. dla Migdzyszkolnego

Uczniowskiego Klubu Sportowego ,,Sok6l" Kolbuszowa Dolna oraz dotacja w kwocie

10 000,00 zN dla Stowarzyszenia Kolbuszowskiego Klubu Sportowego ,,Kolbuszowianka".



$ 2. Szczeg6lowe warunki wykorzystania przynanej dotacji okredla umowa, zawarta
z podmiotem wyszczeg6lnionym w $1.

$ 3. Wyznaczy6 Referat Bud2etu w Wydziale Finans6w Urzgdu Miejskiego do sprawowania
kontroli merytorycznej i finansowej nad realizaciqtego zadania.

$ 4. wykon anie zaru4dzenia p owierza si g s karbnikowi Ko I buszowej .

$ 5. Zarzqdzenie wchodziw Lycie z dniem podpisania.


