
Zarządzenie Nr 217/2017 

Wójta Gminy Pleśna 

z dnia 29 grudnia 2017 r. 

w sprawie: udzielenia wsparcia finansowego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 

2018 roku 

 

   Na podstawie art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr XVII/141/2016 Rady 

Gminy Pleśna z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania     

i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania  

zarządzam co następuje 

§ 1 

1. Z budżetu Gminy Pleśna udziela się wsparcia finansowego w zakresie sprzyjania 

    rozwojowi sportu w 2018 roku w kwocie 130 000 zł    

2. Wykaz zadań i realizujących je podmiotów oraz wysokość wsparcia finansowego zawiera  

    załącznik Nr 1 do Zarządzenia 

§ 2 

Środki na realizację Zarządzenia znajdują pokrycie w budżecie Gminy Pleśna na rok 2018. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  



                                                                                                                                        Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 217/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.  

WYKAZ ZADAŃ I REALIZUJĄCYCH JE PODMIOTÓW ORAZ WYSOKOŚC WSPARCIA FINANSOWEGO  

Lp. Nazwa podmiotu 

realizującego zadanie 

Nazwa zadania Wnioskowana kwota 

dotacji 

Wysokość wsparcia 

finansowego z budżetu 

Gminy  

1. Uczniowski Klub Sportowy 

"OMEGA" w Rzuchowej 

Zajęcia piłki nożnej dla chłopców, udział w 

rozgrywkach młodzików oraz turniejach w kategorii 

Orlika i Żaka  

24 850,00 15 000,00 

2. Uczniowski Klub Sportowy 

"OMEGA" w Rzuchowej  

Rozgrywki oraz szkolenie z zakresu piłki siatkowej 

dziewcząt w kategorii młodziczek i kadetek 

uczestniczących w rozgrywkach Małopolskiego 

Związku Piłki Siatkowej oraz szkolenie grup 

naborowych oddziałów przedszkolnych i klas I-III 

szkół podstawowych 

29 900,00 18 000,00 

3. Uczniowski Klub Sportowy 

przy Szkole Podstawowej i 

Gimnazjum w Pleśnej 

Nauka i doskonalenie gry w badmintona - start w 

turniejach wojewódzkich. 
10 100,00 9 000,00 

4. Klub Sportowy "KS 

RZUCHOWA" w Rzuchowej 

Prowadzenie zajęć w sekcji piłki nożnej oraz udział 

w rozgrywkach TOZN w 2018 r.  
29 250,00 26 000,00 

5. Uczniowski Klub Sportowy 

przy Szkole Podstawowej i 

Gimnazjum w Pleśnej  

Nauka oraz doskonalenie umiejętności gry w piłkę 

nożną dla dzieci i młodzieży gimnazjum i szkół 

podstawowych. Udział w rozgrywkach 

prowadzonych przez TOZPN w kategorii: 

trampkarzy, młodzików, orlików , żaków i skrzatów 

23 850,00 18 000,00 

6. Ludowy Klub Sportowy 

"POGÓRZE" Pleśna  

Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży - 

II liga juniorzy starsi, klasa A seniorzy - sekcje piłki 

nożnej  

58 200,00 44 000,00 

                                                           RAZEM : 176 150,00 

 

130 000,00 

 


