
ZARZĄDZENIE NR 36 

 BURMISTRZA PODDĘBIC  

 

z dnia 2 marca 2011 r. 

 

w  sprawie  ogłoszenia  otwartego  konkursu  wniosków  na  realizację  zadań  w  zakresie  

                                              rozwoju sportu w 2011 roku 

 

 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 

153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, 

poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,  

z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 

1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241,  

z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz art. 

28 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, Nr 151, poz. 1014) 

zarządza się co następuje: 

 

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs wniosków na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu  

w 2011 r., obejmujący następujące zadania: 

 1) Zadanie 1. Szkolenie z uwzględnieniem współzawodnictwa dzieci i młodzieży w sekcji 

piłki ręcznej oraz organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych w powyższej dyscyplinie. 

 2) Zadanie 2. Organizacja na terenie gminy Poddębice imprez sportowych dla osób 

niepełnosprawnych. 

 3) Zadanie 3. Szkolenie z uwzględnieniem współzawodnictwa dzieci, młodzieży i dorosłych  

w sekcji piłki nożnej oraz organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych w powyższej 

dyscyplinie. 

 4) Zadanie 4. Uczestnictwo klubów sportowych działających na terenie gminy Poddębice  

w imprezach sportowych.   

 5) Zadanie 5. Szkolenie z uwzględnieniem współzawodnictwa dzieci, młodzieży i dorosłych  

w sportach walki oraz organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych w powyższej dyscyplinie. 

 

 § 2. Zadania, o których mowa w § 1 są zgodne z „Warunkami i trybem finansowania sportu 

przez Gminę Poddębice w roku 2011”, przyjętym uchwałą Nr V/27/11 Rady Miejskiej  

w Poddębicach z dnia 18 lutego 2011 roku. 

 

 § 3.1. Do konkursu mogą przystąpić kluby sportowe, których zadania statutowe są zgodne  

z zakresem ogłoszonego konkursu.  

 2. Wnioski należy złożyć na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do „Warunków i trybu 

finansowania sportu przez Gminę Poddębice w roku 2011” stanowiący załącznik do uchwały  

Rady Miejskiej w Poddębicach wymienionej w § 2 w ciągu 21 dni liczonych od dnia po ukazaniu  

się ogłoszenia. 

 3. Treść ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik  

do zarządzenia. 

 

 § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 

                                                                                                                Burmistrz Poddębic 

                                                                                                                 (-) Piotr Sęczkowki 

 


