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Zarzqdzenie Nr 67123

Burmistrza Kolbuszowej

z dnia 31 stycznia 2023 r,

w sprawie przyznania dotacji z budietu gminy na zadaniu Trviqr,^ne z reultzucj4 celu

publicznego sluiQcego rozwojowi sportu w Gminie Kolbuszowa w 2023 roku

Na podstawie art. 7 ust. I pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorz4dzig gminnym

lDz, ll. z 2022 r., poz.40 t j./, Ustawy o sporcie z 25 czerwca 2010 roku /Dz. U. z 2022 r.,

pozJ 599 t. j I i Uchwaly Nr XII/149I11 Rady Miejskiej z dnia 30 wrze6nia 2011 roku

w sprawie okreslenia warunk6w i trybu finansowania zadania wlasnego Gminy Kolbuszowa

w zakresie tworzenia warunk6w sprzyjajqcych rozwojowi sportu, Burmistrz Kolbuszowej

postanawia:

$ 1. Przyznal dotacje z btdzetu gminy na prowadzenie dzialah maj4cych na celu

upowszechnianie i krzewienie sportu oraz poprawg warunk6w uprawiania sportu na terenie

Gminy Kolbuszowa w tym:

D Upowszechnianie kultury frzycznej i sportu poprzez organizacjg zajg6 pilki siatkowej

mgskiej w Gminie Kolbuszowa: dotacja w kwocie 2 500,00 z\ dla Uczniowskiego Klubu

Sportowego ,,Kupno".

D Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie zajE| plywania

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

,,F r e gatd' Kolbuszowa.

D Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizacjg zajg6 Nordic Walking

w Gminie Kolbuszowa: dotacja w kwocie 2 000,00 zN dla Fundacji na Rzecz Kultury

Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej

) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizacje zajg6 lekkoatletycznych

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

Tiki Taka Kolbuszowa.

F Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie dzialaf, maj4cych na

celu upowszechnianie i krzewienie sportu oraz poprawg warunk6w uprawiania dyscypliny

sportowej pilka nozna w r62nych kategoriach wiekowych:

- pilka no2na kobiet dotacja w kwocie 25 000,00 zN dla Migdzyszkolnego Uczniowskiego

Klubu Sportowego ,,Sok6l" Kolbuszowa Dolna.

- pilka no2na senior dotacja w kwocie: 55 000,00 z]. dla Migdzyszkolnego Uczniowskiego

Klubu Sportowego ,,Sok6l" Kolbuszowa Dolna, oraz dotacja w kwocie 5 000,00 z-l dla

Stowarzyszenia Kolbuszowskiego Klubu Sportowego,,Kolbuszowianka".

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

Uczniowskiego Klubu Sportowego ,,Sok6l" Kolbuszowa Dolna (grupa wiekowa Junio4 Zak)

oraz dotacja w kwocie 10 000,00 zl dla Stowarzyszenia Kolbuszowskiego Klubu Sportowego

,,Kolbuszowianka" (grupa Junior, Trampkarz).



$ 2. Szczeg6lowe warunki wykorzystania przyznanq dotacji okreSla umowa, zawarta
z podmiotemryszczeg6lnionym w $1.

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

$ 4. wykonanie Zaruqdzeniapowierza sig skarbnikowi Kolbuszowej.

$ 5. Zarzqdzenie wchodziw Lycie zdniem podpisania.

BunMtst'ttz


