
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.10.2023 
BURMISTRZA OZIMKA 

z dnia 16 stycznia 2023 r. 

w sprawie decyzji o wysokości przyznanej dotacji w otwartym konkursie wniosków na wspieranie 
realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Ozimek w 2023 r. – I tura 

Na podstawie § 6 ust. 2 Uchwały Nr XXV/232/20 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 października 2020r. 
w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Ozimek, 
Burmistrz Ozimka zarządza co następuje: 

§ 1. Po zasięgnięciu opinii Gminnej Rady Sportu ds. opiniowania wniosków na wspieranie realizacji zadań 
publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Ozimek oraz ds. opiniowania wniosków o stypendia za 
osiągnięte wyniki sportowe w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym (protokół z dnia 
11.01.2023 r.), ustalam następujący podział dotacji: 

L.P.  NAZWA KLUBU TYTUŁ ZADANIA PROPOZYCJA 
WYSOKOŚCI 
DOTACJI 

1. UKS Athletic „Radość! Pasja! Wychowanie! Rozwój 
sportu poprzez organizację zajęć 
sportowych dla dzieci z Gminy Ozimek” 

10 000 zł 

2. Gminny Młodzieżowy 
Klub Sportowy Ozimek 

„Szkolenie młodzieży w wieku 12-19 lat z 
Gminy Ozimek” 

34 000 zł 

3. Klub Sportowy 
Krasiejów 

„Ułatwienie publicznego dostępu do 
kultury fizycznej osób dorosłych z terenu 
Gminy Ozimek poprzez udział w zajęciach 
i rozgrywkach sportowych 
organizowanych przez Klub Sportowy 
Krasiejów” 

51 000 zł 

4. Klub Sportowy 
Szczedrzyk 

„Rozwój sportu kwalifikowanego w 
dyscyplinie piłki nożnej w I półroczu 2023 
r.” 

16 000 zł 

5. Klub Sportowy 
Małapanew 

„Udział drużyny Klubu Sportowego 
Małapanew w rozgrywkach ligowych” 

73 000 zł 

6. Ludowy Zespół 
Sportowy Grodziec 

„Wspieranie rozwoju sportu w zakresie 
piłki nożnej oraz upowszechniania i 
rozwijania kultury fizycznej i sportu” 

16 000 zł 

SUMA 200 000 zł 

§ 2. Dotacja zostanie wypłacona ze środków Gminy Ozimek pochodzących z budżetu gminy na 2023 rok 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Ozimek. 
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§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Burmistrz Ozimka 
 
 

Mirosław Wieszołek 
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