
ZARZĄDZENIE NR 770/16
BURMISTRZA GŁUBCZYC

z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie ogłoszenia naboru ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy 
Głubczyce w 2017 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446 i 
1579 ) oraz § 4 ust. 5 uchwały Nr XIX/149/11 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie 
określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Głubczyce (Dz. Urz. Woj. Opolskiego 
z 2012 r. poz.224) zarządzam, co następuje:

§ 1. Środki finansowe przewidziane w budżecie Gminy Głubczyce na 2017 r. na finansowanie celu publicznego 
w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Głubczyce, zostają podzielone w zależności od rodzaju uprawianej 
dyscypliny sportowej.

§ 2. Na wspieranie klubów działających w poszczególnych dyscyplinach sportowych przeznacza się 
następujące kwoty:

1) piłka nożna – 299 500 zł;

2) badminton  – 367 000 zł;

3) siatkówka – 10 500 zł;

4) karate – 25 000 zł;

5) taekwondo – 45 000 zł;

6) tenis stołowy – 3 000 zł.

§ 3. 1. Kluby sportowe spełniające warunki do ubiegania się o wsparcie finansowe, określone w uchwale Nr 
XIX/149/11 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu 
finansowania rozwoju sportu przez Gminę Głubczyce  składają oferty w sekretariacie Urzędu Miejskiego 
w Głubczycach, ul. Niepodległości 14 w terminie do 5 stycznia 2017 roku.

2. Oferty należy składać na formularzu określonym w Załączniku do Zarządzenia Nr 604/12 Burmistrza 
Głubczyc z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dotacji dla klubu sportowego 
na wsparcie zadania z zakresu rozwoju sportu wraz z wymaganymi załącznikami.

3. Wnioski zawierające braki formalne nie będą rozpatrywane.

§ 4. Wyboru klubów sportowych otrzymujących wsparcie finansowe z jednoczesnym określeniem kwoty 
dotacji dokonuje Burmistrz Głubczyc po zapoznaniu się z ofertami.

§ 5. Szczegółowe ustalenia dotyczące wysokości i sposobu przekazywania dotacji oraz trybu i terminu 
rozliczenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego zostaną określone w umowie zawartej z oferentem.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej 
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głubczycach.

 

Burmistrz

Adam Krupa
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