
ZARZĄDZENIE NR 22/2020 
WÓJTA GMINY PYSZNICA 

z dnia 28 lutego 2020 r. 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania 
i upowszechniania kultury fizycznej 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 506), art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688) oraz uchwały Nr XV/94/2019 Rady Gminy Pysznica z dnia 
27 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok” 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się podział środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania publicznego 
z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wraz z udzieleniem dotacji zgodnie z załącznikiem 
do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Do sprawowania kontroli realizacji zleconego zadania wyznacza się: merytorycznej – Monika Bajdo,  
finansowej – Grażyna Ożga 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w BIP, na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy w Pysznicy oraz stronie internetowej gminy Pysznica. 

 

  
 

Wójt 
 
 

Łukasz Bajgierowicz 
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Załącznik do zarządzenia Nr 22/2020 

Wójta Gminy Pysznica 

z dnia 28 lutego 2020 r. 

Podział środków finansowych na realizację zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na realizację zadań z zakresu wpierania i upowszechniania kultury 
fizycznej 

 
Lp. 

 
Nazwa zadania publicznego 

 
Nazwa oferenta 

 
Wysokość przyznanych środków 

publicznych 

 
Forma zlecenia 

1. Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej 
w Pysznicy od 1 marca 2020 r. do 20 grudnia 2020 r. 

LZS „Olimpia” 
Pysznica 

87 000,00 zł wsparcie 

2. Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej 
w Jastkowicach od 1 marca 2020 r. do 20 grudnia 2020 r. 

LZS „Bukowa” 
Jastkowice 

59 000,00 zł wsparcie 

3. Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej 
w Kłyżowie od 1 marca 2020 r. do 20 grudnia 2020 r. 

GZS „San” Kłyżów 54 000,00 zł wsparcie 

RAZEM                200 000,00 zł 
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