
      Zarządzenie Nr 558.2021 

Burmistrza Miasta Jawora 

z dnia 24 lutego2021 r. 

w sprawie  rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań  publicznych  

w roku 2021. 

  

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 15 ust. 2g ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1057 z późn.zm.),  uchwały Nr XXI/180/2020 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 23 

grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2021 rok oraz uchwały Nr XX/170/2020 

Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu 

Współpracy Gminy Jawor 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 rok 2021 zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 

1. Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego zarządzeniem  

Nr 495.2020 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 30 listopada  2020 r. w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021.  

2. Po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej powołanej zarządzeniem Nr 505.2020 

Burmistrza Miasta Jawora z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji 

konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert  

z dnia 30 listopada 2020 r. na realizację zadań publicznych w 2021 r. udziela się dotacji 

celowej na realizację zadań publicznych, zgodnie z treścią załącznika do niniejszego 

zarządzenia. 

3. Środki finansowe na realizację zarządzenia zabezpieczone zostały w budżecie Gminy 

Jawor na rok 2021. 

4. Zakres i warunki realizacji zadań publicznych zostaną określone w umowach zawartych 

pomiędzy Gminą Jawor, a oferentami. 

 

 

§ 2. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu  

i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Jaworze. 

 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

BURMISTRZ 

Emilian Bera 

 

 

 

 

 

 



 

       Załącznik  
        do Zarządzenia Nr 558.2021 

Burmistrza Miasta Jawora 

 z dnia 24 lutego 2021 r. 
§ 1. 

Podział środków na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania 

kultury fizycznej: 
 

L.p. Nazwa podmiotu Nazwa zadania publicznego 

Wysokość 

przyznanych 

środków 

1. Klub Sportowy  „Olimpia” 
Organizacja całorocznego szkolenia i współzawodnictwa sportowego 

kobiet w zakresie piłki siatkowej   
150.000 

2. 
Centrum Rekreacyjno-

Rehabilitacyjne Ogniska TKKF 

„PIAST” 

Realizacja szkolenia oraz współzawodnictwa sportowego dzieci  

i młodzieży z zakresu rekreacji ruchowej, kulturystyki, sportów 

siłowych i wyczynowych 
31.000 

3. 
Międzyzakładowy Robotniczy Klub 

Sportowy „Kuźnia” 

Realizacja szkolenia oraz współzawodnictwa sportowego z zakresu piłki 

nożnej – przez Parkową na Narodowy  
160.000 

4. Miejski Klub Sportowy „Victoria” 

Szkolenie dzieci  i młodzieży poprzez całoroczny udział  

w zajęciach sportowych w akrobatyce sportowej i skokach na 

trampolinie celem rozszerzenia współzawodnictwa sportowego i udziału 

w zawodach sportowych w kraju i za granicą  

110.000 

5. 
Towarzystwo Krzewienia Kultury 

Fizycznej „Jaworzanie” 
Szkolenie i wychowywanie dzieci i młodzieży w zakresie lekkoatletyki 10.000 

6. 
Jaworskie Towarzystwo Sportowe  

„PIAST” 
Realizacja szkolenia oraz współzawodnictwa sportowego 36.000 

7. 
Jaworski Klub Sportowy  

„Spartakus” 

Realizacja szkolenia oraz współzawodnictwa sportowego dla 

mieszkańców gminy. Szkolenie chłopców w zakresie gry w piłkę 

siatkową. 
64.000 

8. 
Międzyszkolny Klub Sportowy 

„Tytan” 

Realizacja całorocznego szkolenia oraz współzawodnictwa sportowego 

dzieci  i młodzieży 
6.100 

9. 
Uczniowski Klub Sportowy 

„Olimpia-Dwójka” 

Organizacja całorocznego szkolenia i współzawodnictwa sportowego 

dzieci w zakresie mini piłki siatkowej 
7.000 

10. 
Uczniowski Klub Sportowy 

„SPRINT” 

Realizacja szkolenia oraz współzawodnictwa sportowego dla 

mieszkańców gminy 
3.000 

11. 
Uczniowski Klub Sportowy 

„Spartakus” 

Szkolenie dzieci w zakresie gry w piłkę siatkową w grupie Akademii 

Siatkówki UKS Spartakus 
4.000 

12. Sportowa Akademia  Taekwon-Do 
Realizacja całorocznego szkolenia oraz współzawodnictwa sportowego 

dzieci i młodzieży 
15.000 

13 
Uczniowski Klub Pływacki „Na 

Fali” 

Realizacja szkolenia oraz współzawodnictwa sportowego dla 

mieszkańców gminy  
10.000 

 

RAZEM 

 

606.100 

 

 

 

 

 

BURMISTRZ 

Emilian Bera 

 

 

 

 

 

 


