Zarządzenie Nr 0050.19.2019
Wójta Gminy Ustka
z dnia 24 stycznia 2019 roku
w sprawie ogłoszenia wyników oceny wniosków o wsparcie finansowe sportu w formie
dotacji na 2019 rok.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz.994 ze zmianami: Dz. U. z 2019, poz. 994, poz.1000,
poz.1349, poz.1432, poz.2500), zgodnie z § 1 Uchwały Nr XLV.573.2018 Rady Gminy
Ustka z dnia 26 października 2018 roku, w związku z § 21 ust. 8 „Programu współpracy
Gminy Ustka na 2019 rok z organizacjami pozarządowymi, oraz innymi podmiotami
wymienionymi w art.3 ust.3 ustawyo działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”
uchwalonego Uchwałą Nr XLV.573.2018 Rady Gminy Ustka z dnia 26 października 2018
jak również zgodnie z § 1 Uchwały Nr XLV.572.2018 Rady Gminy Ustka z dnia
26 października 2018 roku, w związku z § 15 ust.8 „Wieloletniego programu współpracy
Gminy Ustka na lata 2019,2020,2021 z organizacjami pozarządowymi, oraz innymi
podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie” uchwalonego Uchwałą Nr XLV.572.2018 Rady Gminy Ustka z dnia
26 października 2018 roku oraz zgodnie z Uchwałą Nr XXII.259.2012 Rady Gminy Ustka
z dnia 26 października 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania
zadań własnych Gminy Ustka w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu zmienionej Uchwałą
Nr XXXIX.475.2014 Rady Gminy Ustka z dnia 27 czerwca 2014 roku oraz Regulaminem
Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert realizacji
zadań publicznych na 2019 rok oraz komisji do oceny wniosków w wsparcie finansowe
sportu w formie dotacji na 2019 rok, będącego zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.14.2019
Wójta Gminy Ustkaz dnia 15 stycznia 2019 roku
Wójt Gminy Ustka
zarządza, co następuje:
§ 1.
1. Komisja Konkursowa, powołana Zarządzeniem Nr 0050.14.2019 Wójta Gminy Ustka
z dnia 15 stycznia 2019 roku w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert realizacji
zadań publicznych na 2019 rok oraz w sprawie oceny wniosków o wsparcie finansowe
sportu w formie dotacji na 2019 rok w dniu 17 stycznia 2019 roku przedłożyła Wójtowi
Gminy Ustka propozycję podziału środków.
2. Mając na uwadze ww. przyznaję dotacje podmiotom wyszczególnionym w tabeli na
realizację wniosków o wsparcie finansowe sportu:
1. Gminny Klub Sportowy
„Wybrzeże”
2. Gminny Klub Piłkarski
„Karol” Pęplino

Rozwój kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Ustka.

80.000

Popularyzacja piłki nożnej na ternie gminy Ustka przez
GKP „Karol” Pęplino.

30.000

3. Klub Sportowy „Słupia”

Charnowo
4. Stowarzyszenie Sportowe
Klub Sportowy Unison
Machowino
5. Klub Sportowy Zaleskie

6. Miejski Klub Sportowy

„Jantar” Ustka
7. Lekkoatletyczny Klub
Sportowy „Jantar” Ustka

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie
gminy Ustka.
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie
gminy Ustka

16.000

Udział Klubu sportowego KS Zaleskie w rozgrywkach
ligowych Klasy B w piłce nożnej oraz organizacja i udział
drużyny juniorów w rozgrywkach ligowych
Organizacja treningów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z
terenu Gminy Ustka przez MKS Jantar Ustka
Wspieranie finansowe sportu w formie dotacji na rok 2019

15.000

20.000

10.000
4.000

Razem: 175.000
§ 2.
Odmawiam przyznania dotacji Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Ju-Jitsu „Gepard”
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi i Skarbnikowi Gminy Ustka.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

