
      Zarządzenie Nr 578.2021 

Burmistrza Miasta Jawora 

z dnia 26 kwietnia 2021 r. 

w sprawie  rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego 

w roku 2021 z zakresu wspierania i upowszechnia kultury fizycznej  

  

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 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 na realizację zadania 

publicznego w roku 2021 z zakresu wspierania i upowszechnia kultury fizycznej, 

ogłoszonego zarządzeniem Nr 561.2021 Burmistrza Miasta Jawora z dnia  

8 marca 2021 r.  

2. Po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej powołanej zarządzeniem Nr 567.2021  

Burmistrza Miasta Jawora z dnia 22 marca 2021 r. udziela się dotacji celowej na 

realizację zadania publicznego z  zakresu wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej w 2021 r. Jaworskiemu Klubowi Sportowemu „VORENUS” w Jaworze na 

wsparcie realizacji tego zadania.  

3. Dotacja celowa w wysokości 16.000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych) zostaje 

przyznana podmiotowi, o którym mowa w ust. 2, na realizację zadania publicznego pn.  

„Sport to  zdrowie”.   

4. Środki finansowe, o których mowa w ust. 3, zostały zabezpieczone w budżecie Gminy 

Jawor na rok 2021. 

5. Zakres i warunki realizacji zadania publicznego zostaną określone w umowie zawartej 

pomiędzy Gminą Jawor, a oferentem. 

 

§ 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 


