
UCHWAŁA NR 141/2019
ZARZĄDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie udzielenia dotacji w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań 
publicznych Powiatu Wodzisławskiego w 2019 roku w zakresie sportu

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2019, poz. 511) w związku z art. art. 13 i 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn.zm), rozdz. 12 ust. 3 załącznika do 
uchwały nr XLIII/500/2018 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 11 października 2018 r. w sprawie uchwalenia 
„Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok” oraz uchwały nr 67/2019 Zarządu Powiatu 
Wodzisławskiego z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie 
realizacji zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego w 2019 roku w zakresie sportu

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert ogłoszonego uchwałą Nr 67/2019 Zarządu Powiatu 
Wodzisławskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. udziela się dotacji na realizację zadań publicznych Powiatu 
Wodzisławskiego w 2019 roku w zakresie sportu następującym podmiotom:

1) Klubowi Sportowemu „Forma” Wodzisław Śląski na zadanie pn.: „Festiwal Biegowy o Puchar Starosty 
Wodzisławskiego” w wysokości 5 920,00 zł,

2) Siatkarskiemu Klubowi Górnik Radlin z siedzibą w Radlinie na zadanie pn.: „VII Grand Prix Starosty 
Wodzisławskiego w siatkówce plażowej” w wysokości 8 000,00 zł,

3) Klubowi Sportowemu Hetman Marklowice na zadanie pn.: „Grand Prix o Puchar Starosty Wodzisławskiego” 
w wysokości 6 085,00 zł,

4) Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „ALIGATOR” Gorzyce na zadanie pn.: „Międzyszkolne zawody 
pływackie 2019” w wysokości 3 247,60 zł,

5) Fundacji Akademia Rozwoju Kreatywnego z Marklowic na zadanie pn.: „SPORT ŁĄCZY POKOLENIA – 
trzecia edycja” w wysokości 3 369,00 zł.

2. Szczegółowe zasady wykorzystania i rozliczenia dotacji określą umowy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się dwóm członkom Zarządu Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY 
ZARZĄDU
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