
 

ZARZĄDZENIE NR 306/2022 

WÓJTA GMINY KADZIDŁO 

z dnia 18 lutego 2022 r. 

 

 

w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji zadań publicznych w obszarze 

upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2022 i 

udzielenia dotacji podmiotom, których oferty zostały wybrane. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 

2021.1372 j.t. z późn. zm.), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

Dz.U.2021.305.),  art. 4 ust. 1 pkt 17, art. 5 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, art. 11 ust. 2, art. 13, ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057 

t.j. z późn.zm) oraz uchwały Nr XLI/355/2021 Rady Gminy Kadzidło z dnia 16 listopada 2021 r. 

w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kadzidło z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022rok zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

W wyniku konkursu ofert, przeprowadzonego w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.2020.1057 z późn. zm.) 

dotyczącego realizacji zadań publicznych z obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć 

sportowych w gminie Kadzidło w roku 2022 

 

Zadanie: Upowszechnianie sportu dla wszystkich, wybiera się oferty podmiotów: 

 

1) Międzyszkolny Klub Kyokushin Karate z siedzibą w Ostrołęce na zadanie  

pn.:  Upowszechnianie sportu dla wszystkich. 

 

2) Stowarzyszenie Kurpiowska Akademia Sportowa z siedzibą w Kadzidle na zadanie   

pn. :  Gmina Kadzidło sportem stoi 

 

3) Stowarzyszenie Kurpiowska Akademia Sportowa z siedzibą w Kadzidle na zadanie   

pn. :  Turnieje piłki nożnej w gminie Kadzidło 

 

4)  Gminny Uczniowski Klub Sportowy „Kurpik Kadzidło” z siedzibą w Kadzidle na 

zadanie  

pn.: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, promocja Gminy Kadzidło na terenie 

Mazowsza poprzez treningi i mecze piłkarskie drużyny seniorów, młodzikowi trampkarzy 

starszych  GUKS Kurpik Kadzidło 

 

5) Uczniowski Klub Sportowy „BIEDRONKA” w Chudku z siedzibą w Chudku na zadanie  

pn.:  Unihokej dla dzieci i młodzieży z gminy Kadzidło. 

 

§ 2 

 

1. Udziela się podmiotom, o których mowa w § 1 dotacji na wsparcie realizacji zadania 

w wysokości: 

 

a)   Międzyszkolny Klub Kyokushin Karate z siedzibą w Ostrołęce na zadanie  

pn.: 

                 Upowszechnianie sportu dla wszystkich w wysokości  4 435 zł (słownie cztery 

tysiące czterysta trzydzieści pięć pięćdziesiąt złotych ) 



 

        b)   Stowarzyszenie Kurpiowska Akademia Sportowa z siedzibą w Kadzidle na zadanie   

pn. : 

Gmina Kadzidło sportem stoi w wysokości  40 000 zł (słownie czterdzieści tysięcy 

złotych) 

 

       c)   Stowarzyszenie Kurpiowska Akademia Sportowa z siedzibą w Kadzidle na zadanie   

pn. : 

Turnieje piłki nożnej w gminie Kadzidło w wysokości  5 435 zł (słownie pięć 

tysięcy czterysta trzydzieści pięć złotych) 

 

 

 d)   Gminny Uczniowski Klub Sportowy „Kurpik Kadzidło” z siedzibą w Kadzidle na   

        zadanie pn.:  

 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, promocja Gminy Kadzidło na terenie 

Mazowsza poprzez treningi i mecze piłkarskie drużyny seniorów, młodzikowi 

trampkarzy starszych  GUKS Kurpik Kadzidło  w wysokości  90 130 (słownie 

dziewięćdziesiąt tysięcy sto trzydzieści złotych) 

 

 

e)  Uczniowski Klub Sportowy „Biedronka” w Chudku z siedzibą w Chudku na zadanie  

pn.: 

  Unihokej dla dzieci i młodzieży z gminy Kadzidło w wysokości  20 000 zł (słownie 

dwadzieścia tysięcy złotych) 

 

 

2. Środki finansowe na realizację zadania, o którym mowa w ust 1, zostały zaplanowane w 

budżecie Gminy Kadzidło na rok 2022 i pochodzą z dochodów własnych. 

3. Szczegółowe zasady realizacji dotacji, oraz rozliczeń dotacji zostaną określone w 

umowie indywidualnej zawartej z podmiotem wskazanym w § 1. 

 

 

§ 3 

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. 

 

§ 4 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

Wójt Gminy Kadzidło 

 

 

 Dariusz Łukaszewski 

 


