ZARZĄDZENIE NR 26/2021
BURMISTRZA ŻNINA
z dnia 8 lutego 2021 r.
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na udzielenie wsparcia finansowego z budżetu gminy
Żnin w formie dotacji na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w 2021 roku
Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.1), art. 27 i 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)
oraz uchwały nr XXI/243/2020 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie określenia warunków
i trybu finansowania zadań własnych w zakresie sprzyjania rozwoju sportu w gminie Żnin (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom.
z 2020 r. poz. 3385)
zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonać rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 1/2021 na udzielenie wsparcia finansowego
z budżetu gminy Żnin w formie dotacji na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w 2021 roku.
§ 2. Udzielić dotacji następującym podmiotom:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Klub Sportowy „Jeziorak” Żnin na zadanie pt. Propagowanie sportu poprzez
szkolenie dzieci w piłce nożnej, uczestnictwo w rozgrywkach klubowych,
turniejach, organizowanie zawodów
Ludowy Zespół Sportowy Jadowniki na zadanie pt. Organizacja i udział w
regionalnych rozgrywkach piłkarskich zespołu LZS Jadowniki
Międzyszkolny Klub Żeglarski na zadanie pt. Szkolenie i rozpowszechnianie
żeglarstwa sportowego wśród dzieci i młodzieży w Gminie Żnin w 2021 roku
Pałucka Akademia Piłkarska „Bzyki” na zadanie pt. Bzyki trenują – Gminę
Żnin promują
Żnińskie Towarzystwo Miłośników Sportu „Baszta” na zadanie pt. Szkolenie
sportowe w zakresie sportów motorowodnych, szachów i tenisa stołowego
Stowarzyszenie „Pałuczanka” Żnin na zadanie pt. Szkolenie i udział w
rozgrywkach w zakresie piłki nożnej w 2021 r.
Klub Sportowy Szosa Żnin na zadanie pt. Doskonalenie poprzez trening, udział
w zawodach kolarskich w 2021 r.
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Kangur Żnin na zadanie pt.
Lekkoatletyka w gminie Żnin szansą na podniesienie poziomu rozwoju
sportowego dzieci i młodzieży
Uczniowski Klub Sportowy „Pałuki” na zadanie pt. 8, 9, 10 to nie odliczanie ale
w bilard granie
Łączna kwota dofinansowania:

9 000,00 zł
8 000,00 zł
20 500,00 zł
11 500,00 zł
10 500,00 zł
83 000,00 zł
8 000,00 zł
8 500,00 zł
9 500,00 zł
168 500,00 zł

§ 3. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie pisemnej umowy z gminą Żnin, określającej warunki
oraz terminy realizacji zadania.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki, Promocji
i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Żninie.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego w Żninie oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żninie.
Burmistrz
Robert Luchowski

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2020 r. poz. 1378.

Uzasadnienie
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz uchwała nr XXI/243/2020 Rady Miejskiej w Żninie
z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych w zakresie
sprzyjania rozwojowi sportu w gminie Żnin stanowią podstawę udzielania wsparcia finansowego klubom
sportowym przez Gminę Żnin. W dniu 26 listopada 2020 r. w drodze zarządzenia nr 227/2020 Burmistrz
Żnina ogłosił otwarty konkurs ofert na udzielenie wsparcia finansowego z budżetu Gminy Żnin
w formie dotacji na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w 2021 roku.
Do konkursu przystąpiło 9 klubów sportowych prowadzących działalność na terenie gminy Żnin.
Komisja konkursowa dokonała oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert oraz przedłożyła
propozycję wyników konkursu Burmistrzowi Żnina. Burmistrz Żnina po zapoznaniu się z propozycją
dokonał ostatecznego podziału środków.
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