
Zarządzenie  Nr  0050 /22 /2013 r. 

Wójta Gminy Rędziny z dnia 15 kwietnia 2013 roku 

 

w  sprawie: wyników otwartego konkursu projektów na : 

A. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; organizacja współzawodnictwa sportowego; 

organizacja  zawodów, festynów, turniejów, imprez sportowo – rekreacyjnych       

B.  W zakresie turystyki; organizacja wypoczynku wyjazdowego dzieci i młodzieży z terenu gminy 

C.  Wspieranie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych znajdujących się w trudnej 

sytuacji życiowej 

D. Wspieranie inicjatyw na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym, szczególnie wynikającym                        

z problemu uzależnienia od alkoholu. 

Na  podstawie  art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.                           

Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 11  ust. 1 pkt. 2  i ust. 2 Ustawy z dnia 24  kwietnia 2003 r.                        

o działalności  pożytku  publicznego  i o wolontariacie ( Dz. U  z  2010 r. Nr  234, poz. 1536  z  późn. zm.),   

oraz zarządzenia nr 0050.11.2013 Wójta Gminy Rędziny, Wójt  Gminy  Rędziny   z a r z ą d z a,  co  

następuje: 

 
§ 1 

 

W wyniku postepowania konkursowego przyznaje się dotację na udzielenie  wsparcia finansowego                            

w zakresie: 

 

A. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; organizacja współzawodnictwa sportowego; organizacja  

zawodów, festynów, turniejów, imprez  sportowo – rekreacyjnych       

  1.   Gminny  Klub Sportowy „UNIA” Rędziny  w kwocie 74.000,00 zł  (słownie: siedemdziesiąt   

        cztery  tysiące złotych , 00 gr.) 

  2.   Ludowy Klub Sportowy   „LOTNIK” Kościelec - 68.000,00 zł. (słownie: sześćdziesiąt osiem  tysięcy  

       złotych, 00 gr.) 

  3.  Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „DAR  SERCA” - 5.000,00 zł  

       (słownie: pięć tysięcy złotych, 00 gr. ) 

   4. Klub Sportowy „CORONA” Rudniki 42-242 Rędziny ul. Szkolna nr 15 – 8.000,00 zł     

       (słownie: osiem tysięcy złotych) 

Ogólna kwota rozdysponowana przez Komisję   na  realizację w/w  zadania wynosi– 155.000,00 zł. 

(słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych, 00 groszy) 

 

B. W zakresie turystyki; organizacja wypoczynku wyjazdowego dzieci i młodzieży z terenu gminy 

1. Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „DAR  SERCA” - 2.400,00 zł.    

    (słownie: dwa tysiące czterysta złotych, 00 gr. ) 



 

 

2. Klub Sportowy „CORONA” Rudniki 42-242 Rędziny ul. Szkolna nr 15 – 6.600,00 zł     

    (słownie: sześć tysięcy sześćset złotych ) 

Ogólna kwota rozdysponowana na  realizację w/w  zadania wynosi– 9.000,00 zł. 

(słownie: dziewięć tysięcy złotych, 00 groszy) 

 

C. Wspieranie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych znajdujących się w trudnej 

sytuacji życiowej 

1.  Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „DAR  SERCA” -5.000,00 zł.    

    (słownie: pięć tysięcy złotych, 00 gr. ) 

    Ogólna kwota rozdysponowana na  realizację w/w  zadania wynosi– 5.000,00 zł. 

    (słownie: pięć tysięcy złotych, 00 groszy) 

 

D. Wspieranie inicjatyw na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym, szczególnie wynikającym                        

z problemu uzależnienia od alkoholu. 

Nie wpłynęła żadna oferta 

§  2 

 

Wykonanie  zarządzenia  powierza  się Inspektorowi d.s. działalności gospodarczej, kultury i sportu. 

 

§  3 

 
Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia. 

 

 

 

 


