Zarządzenie Nr 24/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 25 marca 2011 roku
w sprawie określenia rodzajów działań oraz wysokości środków na poszczególne działania w zakresie
rozwoju sportu
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst. jedn. z 2001r.
Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 3 Uchwały Nr III/13/10 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29
grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie
rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
zarządzam, co następuje:
§1
Określa się, rodzaje działań oraz wysokość środków na poszczególne działania w zakresie rozwoju
sportu:
1) rozwój sportu wśród dzieci młodzieży z terenu miasta i gminy Sztum – do 21.000 zł,
2) rozwój sportu poprzez propagowanie gry w piłkę nożna na terenach wiejskich gminy Sztum:
a) na terenie sołectwa Postolin – do 21.000 zł
b) na terenie sołectwa Czernin – do 30.000 zł
c) na terenie sołectwa Gościszewo – do 30.000 zł
3) rozwój sportu na terenach wiejskich gminy Sztum poprzez propagowanie różnych dyscyplin
sportowych, z wyłączeniem gry w piłkę nożną – do 15.000 zł
4) rozwój sportu poprzez propagowanie gry w piłkę nożną oraz prowadzenie drużyn piłkarskich z
terenu miasta i gminy Sztum – do 47.000 zł
5) rozwój sportu w dziedzinach:
a) lekkiej atletyki – do 28.000 zł
b) kajakarstwa – do 30.000 zł
c) kolarstwa – do 8.000 zł
d) żeglarstwa – 5.000 zł
§2
Zobowiązuje się pracownika Urzędu Miasta i Gminy Sztum ds. współpracy z organizacjami
pozarządowymi do ogłoszenia niniejszego zarządzenia poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

§3
Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi Urzędu Miasta i Gminy Sztum ds. współpracy
z organizacjami pozarządowymi.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

