
ZARZĄDZENIE NR 39/2022 
WÓJTA GMINY BESTWINA 

z dnia 29 marca 2022 r. 

w sprawie dokonania wyboru ofert złożonych w drugim otwartym konkursie ofert, na realizację zadań 
publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku przez organizacje 

pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wraz z określeniem wysokości przyznanej dotacji. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022r. 
poz. 559 ze zm.), art. 11 ust. 2 w związku z art. 15 ust. 2h i ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020r. poz.1057 ze zm.)                   
zarządzam co następuje: 

§ 1. Przyznać dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury 
fizycznej w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wraz z określeniem wysokości 
przyznanej dotacji.  

§ 2. Wykaz organizacji i podmiotów, o których mowa w ust. 1 zawiera załącznik do niniejszego 
zarządzenia. 

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Sportu i Promocji. 

§ 4. Szczegółowe warunki wykonania zadań określone zostaną w odrębnych umowach. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Wójt Gminy Bestwina 
 
 

mgr Artur Beniowski 
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Nr oferty/ 

umowy

Data złożenia 

oferty
Tytuł zadania

Data 

rozpoczęcia 

zadania

Data 

zakończenia 

zadania

Nazwa oferenta
Wnioskowana 

dotacja w [zł.]

Przyznana dotacja 

w [zł]

1.12. 21.03.2022

WSPIERANIE ROZWOJU AKTYWNOŚCI 

FIZYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY W GMINIE 

BESTWINA

01.04.2022 10.12.2022
KLUB SPORTOWY „MASTER”  

BESTWINA
10 000,00 zł 10 000,00 zł

WYNIKI DRUGIEGO OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH ZLECONYCH PRZEZ GMINĘ

BESTWINA  - MARZEC 2022 ROK

1. Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Załącznik do zarządzenia Nr 39/2022

Wójta Gminy Bestwina

z dnia 29 marca 2022 r.
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