
  ZARZĄDZENIE  Nr 10 /2014 
WÓJTA GMINY KROTOSZYCE 

                                                       z dnia 06 luty 2014r  

w sprawie przyznania klubom sportowym dotacji celowych na wsparcie finansowe 
rozwoju i upowszechniania sportu na terenie gminy Krotoszyce. 

Na podstawie art. 30. ust. 2 pkt.2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Krotoszyce z dnia 26 listopada 
2012 roku, w sprawie określenia warunków i trybu finansowania  rozwoju sportu przez gminę 
Krotoszyce ( Dz. Urz. Woj. Dol.  z 27 grudnia 2012 r.poz.5112) z uwzględnieniem zmian  
zawartych w uchwale Rady Gminy Krotoszyce  z dnia 28 grudnia 2012r. zmieniającej 
uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę 
Krotoszyce ( Dz. Urz. Woj. Dol. z dnia 5 lutego  2013r. poz. 804) oraz w uchwale  Rady 
Gminy Krotoszyce  z dnia 27 listopada 2013r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia 
warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Krotoszyce (Dz. Urz. Woj. Dol. 
z dnia  6 grudnia  2013r.poz. 6258 )  

zarządzam, co następuje: 
 

§ 1.Przyznaję dotacje celowe na wsparcie finansowe rozwoju i upowszechniania sportu na 
terenie gminy Krotoszyce ze środków zabezpieczonych na 2014 rok  w dziale 926 rozdz. 
92605  z budżetu gminy Krotoszyce w  następujących kwotach : 
 

Lp  Nazwa wnioskodawcy Nazwa projektu 
Przyznana 

kwota dotacji (w 
zł) 

1 
  Klub Sportowy 
„Bł ękitni” Ko ścielec 

Upowszechnianie i rozwój sportu na 
terenie gminy Krotoszyce w 2014 r. 

  15.000 

2 
Ludowy Zespół 

Sportowy „NYSA” w 
Winnicy 

Upowszechnianie i rozwój sportu na 
terenie gminy Krotoszyce w 2014 r.      9.000 

3 

Gminny Ludowy Klub 
Sportowy 
 „GRYF-OLIMPIA” w 
Krotoszycach 

 

Upowszechnianie i rozwój sportu na 
terenie gminy Krotoszyce w 2014 r. 

   13.000 

   Ogółem:     37.000  

§ 2.Dotacje celowe zostaną wypłacone na podstawie umowy zawartej między gminą 
Krotoszyce a klubami sportowymi  wymienionym w § 1 niniejszego zarządzenia. 

§ 3.Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi gminy Krotoszyce . 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                   

    

 

 

 

 



                                                                                                                                Wójt Gminy 

                                                                                                               Beata     Castañeda  Trujillo         

 

 

 

 

 

 
 


