Zarządzenie Nr 47/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 20 kwietnia 2011 roku
w sprawie udzielenia dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym
do sektora finansów publicznych
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) i § 3 ust. 2 i 3 Załącznika nr 1 do Uchwały nr III/13/10
Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 grudnia 2010 roku
Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zarządza, co następuje:
§1
Na podstawie złożonych wniosków o przyznanie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom
nie zaliczanym do sektora finansów publicznych udziela się następujących dotacji:

Wysokośd
udzielonej
dotacji

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

1

Miejski Ludowy Klub
Sportowy „Victoria”
Klub Piłkarski „Olimpia”

Upowszechnianie sportu w zakresie kajakarstwa
wśród mieszkaoców „Kajakiem po zdrowie”
Prowadzenie drużyn piłkarskich z terenu miasta
i gminy Sztum
Rozwój kultury fizycznej i sportu
na terenach wiejskich – sołectwo Czernin

30.000 zł

Rozwój sportu poprzez propagowanie gry
w piłkę nożną na terenie sołectwa Postolin
Rozwój sportu poprzez propagowanie gry
w piłkę nożną na terenie sołectwa Gościszewo
Rozwój sportu w dziedzinie lekkiej atletyki
na Terenia miasta i gminy Sztum
Rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży
z terenu miasta i gminy Sztum
Rozwój sportu na terenach wiejskich gminy Sztum
poprzez propagowanie różnych dyscyplin
sportowych, z wyłączeniem gry w piłkę nożną
Rozwój i upowszechnianie kolarstwa wśród dzieci,
młodzieży i dorosłych z terenu miasta i gminy
Sztum
Rozwój żeglarstwa na terenie miasta i gminy Sztum

21.000 zł

2
3

Ludowy Klub Sportowy
„Powiśle” Czernin

4

Ludowy Klub Sportowy
Postolin
Klub Piłkarski „Ruch”
Gościszewo
Lekkoatletyczny Klub
Sportowy „Zantyr”
Lekkoatletyczny Klub
Sportowy „Zantyr”
Uczniowski Klub
Sportowy „Sokolik”

5
6
7
8

9

Kolarski Ludowy Klub
Sportowy „Lider”

10

Sztumskie Towarzystwo
Żeglarskie „Saling”

47.000 zł
30.000 zł

30.000 zł
28.000 zł
20.500 zł
15.000 zł

8.000 zł

5.000 zł

§2
Zobowiązuje się pracownika Miasta i Gminy Sztum ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
do zawiadomienia zainteresowanych podmiotów o przyznanych dotacjach oraz do ogłoszenia
informacji w tej sprawie poprzez jej zamieszczenie w BIP i na tablicy ogłoszeo Miasta
i Gminy Sztum.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

