
ZARZĄDZENIE nr 9/2019 

Wójta Gminy Wieliszew 

z dnia 08 stycznia 2019 r. 

 

w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz 

innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Wieliszew w 2019 

roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 

 

Na podstawie art. 15 ust 2h i 2j  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) w związku z zarządzeniem Wójta Gminy Wieliszew      

nr 128/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r., zarządzam co następuje: 

§ 1 

1. Podaję do publicznej wiadomości wyniki postepowania konkursowego w zakresie wspierania  

i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Wieliszew w 2019 r., w którym warunki 

formalne i merytoryczne zostały spełnione przez oferentów: 

1) Amatorski Klub Sportowy Mewa Krubin 

2) Uczniowski Klub Sportowy Football Dream Academy 

3) Uczniowski Klub Sportowy „DAREX” Janówek 

4) Stowarzyszenie „Młodzi dla Rozwoju eMka”  

5) Klub Sportowy „Dąb” Wieliszew. 

6) Uczniowski Klub Sportowy „FENIKS” 

2. Wysokość dotacji na dofinansowanie realizacji zadania wynosi 177 000,00 zł (sto siedemdziesiąt 

siedem tysięcy złotych), z czego rozdysponowano 177 000,00 (sto siedemdziesiąt siedem tysięcy 

złotych) zgodnie z poniższą tabelą: 

Nazwa zadania Nazwa organizacji Kwota dotacji 

Wspieranie i upowszechnianie 

kultury fizycznej i sportu wśród 

dzieci, młodzieży oraz dorosłych 

w dziedzinie piłka nożna 

Amatorski Klub Sportowy 

MEWA Krubin 

 

40 000,00 

Wspieranie i upowszechnianie 

kultury fizycznej i sportu wśród 

dzieci, młodzieży oraz dorosłych 

w dziedzinie piłka nożna 

Uczniowski Klub Sportowy  

Football Dream Academy 

 

28 000,00 

Wspieranie i upowszechnianie 

kultury fizycznej i sportu wśród 

dzieci, młodzieży oraz dorosłych 

w dziedzinie kolarstwo i biegi  

Stowarzyszenie "Młodzi dla 

Rozwoju eMka" 

 

20 000,00 

Wspieranie i upowszechnianie 

kultury fizycznej i sportu wśród 

dzieci, młodzieży oraz dorosłych 

Uczniowski Klub Sportowy 

„DAREX” Janówek 

 



w dziedzinie piłka nożna 3 000,00 

Wspieranie i upowszechnianie 

kultury fizycznej i sportu wśród 

dzieci, młodzieży oraz dorosłych 

w dziedzinie piłka nożna 

 

Stowarzyszenie "Młodzi dla 

Rozwoju eMka" 

 

7 000,00 

Wspieranie i upowszechnianie 

kultury fizycznej i sportu wśród 

dzieci, młodzieży oraz dorosłych 

w dziedzinie piłka nożna 

 

KS „DĄB” Wieliszew 

 

72 000,00 

Wspieranie i upowszechnianie 

kultury fizycznej i sportu wśród 

dzieci, młodzieży oraz dorosłych 

w dziedzinie szermierka 

 

Uczniowski Klub Sportowy 

„FENIKS” 

 

 

 

4 000,00 

 

Wspieranie i upowszechnianie 

kultury fizycznej i sportu wśród 

dzieci, młodzieży oraz dorosłych 

w dziedzinie szermierka 

 

Uczniowski Klub Sportowy 

„DAREX” Janówek 

 

3 000,00 

 

§ 2 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Sportu Urzędu Gminy Wieliszew. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

           

 


