
ZarLądze nie Nr .~~1/KSTI2016 
Prezydenta Miast:1 K~dzie rzyn-Ko:i.Je 

zdnia . ~ . Mr-~~"". 2016 roku 

w SI)rawie ustalenia i ogłoszenia w)'ników otwnrtego konkursu ofert ml wsparcie rea lizacji 

zadań publicznych Gminy K~dziert.:y n-Koźl e w z.,kresie wspierania i upowszechniania kullury 

fizycznej poprzez prowadzenie pozalekcyjnych Zl'.j ~ć sportowych w 2016 r. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gmi nn ym (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 446) oraz § 7 ust. 1 pkt 6 zalączni ka do uchwaly Nr XV l1 l/ 139115 Rady Miasta 

Kędzierzyn-Koźle z dnia 0 1 października 2015 r. w sprawie Programu współpracy Gminy 

Kędzierzyn- Koźle z organizacjami pozanądowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

dzialalność pożytku publ icznego na rok 2016, zarządzam. co następuje: 

§ I. Ustalam li stę wybranych ofert i podzial dotacji w otwartym konkurs ie ofert na wsparcie 

realizacji zadan publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie wspierania i upowszechniania 

kult ury fizycznej popr.lez prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w 2016 r. w br.ll11ieniu 

stanowiącym załączn ik do nin iejszego zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydzi ału Kult ury, Sportu i Turystyki. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji 

Publicznej. na stronic internetowej \ .. 'W\\.kcdl.icr/\nkozle.pl, na tabli cy ogloszen Ur.lędu Miasta 

Kędzi erzyn-Koźle, ul. Piramowicza 32 oraz w sieci In tranet Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźl e. 

Nm,elszy dokument nie b~dzl 
zastrzezeń pod względem 
formalno-prawnym 

"·"·~D"C~.JPRA~(ft' · . 

Monika Orpel-Śmigielska 
O1.cq . '1 "'~ , . 



Załączn ik 

do Zar.l"'1dzcllia Nr 9.$1 IKST/20 16 
Prezydenta Miasta Kydzicrl.yn-Kożle.l dnia 

................. 4...1-1['-"" . 2016 r. 

Podmioty realizuj:,ce zadania i podzial dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych 
Gminy Kędzier.t;yn-Koźlc w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprLez 
prowadzenie pozalckC)'jnych zajęć sportowych w 2016 r. 

LP Wnioskodawca: NllZWIl zlldania : Wysokość 

dotacji 
Rogowskie 

I TOWllrzystwo "Przygoda z pilką zacLyna si y tUlaj" 18100,OOzl 
S lortowc .,ODRA" 

2 
Klub Sportowy .. Pasja - Sport" 5600,00 zl 
"Sławięc icc" 

Stowan;yszenic 
Prowadzenie poza leJ...cyj nych zajęć sportowych " 2016 

3 Sympaty ków roku 
4000,00,1 

" BUSI'IIDO" 

4 Uczniowski Klub Akademia Szachowa - poza lekcyjne ząjęcia sportowe dla 
8 300,00 zl 

Sportowy "CA I)EIł." dzieci i mlodzieźy 

Micjski Uczniows ki 
Prowadzenie poznlckcyjnych z..'ljęć sportowych w 2016 

5 Klub Sportowy WOPR 
roku dla młodzież) do lat 2 I w sportowym rato\\ nictwie 

4700.00 zl 
,,·odn)'m popncL wtmacnianie , doskonalenie 

Kędzierzyn-Koźle 
umieietności w pływani u ratowniCzYm 

Stawa r.r.yszc II ie 
I Akademia Zabaw i Gier RuchO\\I)'ch .. AKTYWN IE Z 

6 I'omocy Dzieciom 15 100.00 LI 
• Brzdae" 

BRZDĄCEM" 

Iluzem 55800,00 zl 

Ofcrty odn.uconc: 

LI' Wnioskodawcl.l : Nazwa zadani:l : 

Stownrl.ysze nie Prowadzenie poza lekcyjnych zajęć sportowych w 20 16 rok u - wyjazd na 
I. Sympatyków obóz spol1owo-rekreacyj ny do Zlolcgo Potok u 

"BUSI~ 1 DO" 
i U!2t . ·· j.j"' .. w .. · .......... · .... 

( 'am 110dllis I'rcz dcntn Miasta ) 

/fivLf 


