
ZARZĄDZENIE NR 32/2022 
WÓJTA GMINY BRODNICA 

z dnia 30 marca 2022 r. 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie 
zadania  w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w Gminie 

Brodnica w roku 2022 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2022 r.  poz. 559) oraz art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 
z 2020r., poz. 1057 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Przyznać dotację na wsparcie zadania na upowszechnianie kultury 
fizycznej w Gminie Brodnica w roku 2022 dla  następujących organizacji: 

1) Stowarzyszenia „Brodnica Biega” na „Organizację czasu wolnego, oraz udział 
we współzawodnictwie poprzez sport dla mieszkańców Gminy Brodnica” 
w kwocie 3.000,00 zł; 

2) Miejskiego Uczniowskiego Klubu Lekkoatletycznego „Brodnica” na 
„Prowadzenie zajęć  treningowych z młodzieżą z zakresu lekkoatletyki oraz 
przygotowanie jej do rywalizacji sportowej” w kwocie 10.000,00  zł; 

3) Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego Karate „Shotokan” 
w Brodnicy na „Szkolenie sportowe karate dzieci i młodzieży” w kwocie 
4.000,00 zł; 

4) Ligi Obrony Kraju na „Organizację zawodów sportowo-rekreacyjnych 
w strzelectwie  sportowym dla dzieci, młodzieży i dorosłych”  w kwocie  
3.250,00 zł; 

5) Brodnickiego Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Nadzieja” 
na zadanie „Młodzi aktywni – ruch to zdrowie edycja II”  w kwocie 
1.650,00 zł; 

6) Brodnickiego Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Nadzieja” 
na zadanie „Koń moim przyjacielem – edycja II”  w kwocie 3.000,00 zł; 

7) Stowarzyszenia Społeczno-Oświatowego Gol  na „Prowadzenie zajęć 
rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży z zakresu brydża sportowego” 
w kwocie 3.500,00 zł; 

8) Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorczenicy na „Turniej piłki nożnej” w kwocie 
3.000,00 zł; 
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9) Brodnickiego Klubu Sportowego „Sparta” na „Szkolenie sportowe dzieci 
i młodzieży w zakresie piłki nożnej oraz udział we współzawodnictwie 
sportowym”  w kwocie  11.000,00 zł; 

10) Brodnickiego Stowarzyszenia Pojazdów Zabytkowych na „Szkółkę Pit–Bike” 
w kwocie 2.600,00 zł. 

§ 2. Wykonanie zadania powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjno-
Administracyjnego i Spraw Społecznych. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Wójt Gminy Brodnica 
 
 

Adam Zalewski 
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