
ZARZĄDZENIE NR 769/2022 
 

BURMISTRZA SŁUBIC 

z dnia 15 marca 2022 r. 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania 
publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1372 ze zm.) art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. 
poz.1057 ze zm.), oraz § 5 ust. 1 zarządzenia Nr 71/2014 Kierownika Urzędu Miejskiego 
w Słubicach z dnia 05 grudnia 2014 r., zarządza się, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania 

publicznego na lata 2022-2023, określonego ogłoszeniem BS.524.8.2022.MNS Burmistrza 

Słubic z dnia 2 lutego 2022 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 

§ 2. Oferenci wybrani do realizacji zadania wymienionego w ust. 1 wraz z nazwą zadania 

i kwotą przyznanej dotacji, stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. Warunki realizacji zadania 

zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Słubice a podmiotem. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Biura Spraw Społecznych. 

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 

www.bip.slubice.pl   w zakładce – Organizacje pozarządowe, na stronie internetowej Urzędu 

www.slubice.pl   w zakładce – Organizacje pozarządowe, na tablicach ogłoszeń w siedzibie 

i przed siedzibą Urzędu. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Burmistrz Słubic 
 
 

Mariusz Olejniczak 
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Załącznik do zarządzenia Nr 769/2022 

Burmistrza Słubic 

z dnia 15 marca 2022 r. 

Podaje się do wiadomości informację o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację  

zadania publicznego z zakresu: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”. 

Nazwa zadania Nazwa oferenta Przyznana kwota dotacji 
1. Uczniowski Klub Sportowy 
„Polonia” 

120.000 zł 
(72.000 zł w 2022 roku 
48.000 zł. w 2023 roku) 

2. Lubuski Klub Sportowy 
„Lubusz” 

50.000 zł 
(30.000 zł w 2022 roku 
20.000 zł. w 2023 roku) 

3. Lubuski Klub Sportowy 
„Lubusz” 

45.000 zł 
(30.000 zł w 2022 roku 
15.000 zł. w 2023 roku) 

4. Miejski Klub Sportowy 
„Polonia” 

50.000 zł 
(35.000 zł w 2022 roku 
15.000 zł. w 2023 roku) 

5. Miejski Klub Sportowy 
„Polonia” 

50.000 zł 
(30.000 zł w 2022 roku 
20.000 zł. w 2023 roku) 

6. Słubicki Klub Sportowy 
„Streetfighters” 

20.000 zł 
(13.000 zł w 2022 roku 
7.000 zł. w 2023 roku) 

7. Słubicki Klub Sportowy 
„Streetfighters” 

30.000 zł 
(20.000 zł w 2022 roku 
10.000 zł. w 2023 roku) 

8. Związek Straży Granicznej 0,00 zł 

9. STS- Słubice 35.000 zł 
(24.000 zł w 2022 roku 
11.000 zł. w 2023 roku) 

10. Stowarzyszenie „West 
Noise” 

0,00 zł 

11. Uczniowski Klub 
Sportowy „Jedynka” 

97.000 zł 
(55.000 zł w 2022 roku 
42.000 zł. w 2023 roku) 

12. Stowarzyszenie 
Palantowe „Kampa Słubice” 

20.000 zł 
(13.000 zł w 2022 roku 
7.000 zł. w 2023 roku) 

13. Promet Keeper By Miro 
Debiec 

28.000 zł 
(18.000 zł w 2022 roku 
10.000 zł. w 2023 roku) 

 
1. Szkolenie dzieci i 
młodzieży obejmujące 
prowadzenie zajęć 
treningowych i udział w 
obozach szkoleniowych z 
zakresu wybranych 
dyscyplin sportowych; 
 
2. Wspieranie organizacji 
zawodów, turniejów 
sportowych i imprez 
rekreacyjno-sportowych, 
różnych grup 
społecznych, 
 
3. Przeciwdziałanie 
zjawiskom wykluczenia 
społecznego i 
negatywnych zjawisk 
społecznych poprzez 
aktywny udział 
mieszkańców w zajęciach 
sportowych; 
 
4. Wspieranie i promocja 
wszelkich form aktywności 
fizycznej  w szczególności 
osób dorosłych i seniorów 

14. Fundacja Grupy 
Pomagamy 

15.000 zł 
(10.000 zł w 2022 roku 
5.000 zł. w 2023 roku) 
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15. Słubicki Klub Piłkarski 0,00 zł. 
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