
ZARZĄDZENIE NR 7/2022 
BURMISTRZA KAŁUSZYNA 

z dnia 15 lutego 2022 r. 

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu  ofert Nr 1/2022 na  wspieranie  realizacji zadań publicznych 
na terenie Gminy Kałuszyn  w 2022 roku z zakresu 

„Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu”. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
2021 poz. 1372 ze.zm.),   art. 4 ust. 1 pkt 17 i art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2020 poz.1057 ze zm.),   Uchwały Rady Miejskiej 
w Kałuszynie Nr XXV/236/2021 z dnia 10 listopada  2020 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy 
Kałuszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami  w rozumieniu przepisów ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 r. oraz Zarządzenia Nr1/2022 Burmistrza Kałuszyna 
z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie: ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie  realizacji zadań 
publicznych z zakresu: „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu” - zarządzam, co następuje: 

§ 1.  

1. W rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert Nr 1/2022 na wspieranie realizacji zadania publicznego Gminy 
Kałuszyn w 2022 roku  z zakresu „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu” wybrano   oferentów 
i przyznano dofinansowanie realizacji zadania publicznego w formie dotacji wg poniższego zestawienia: 

2.  

 
Lp 

 
Nazwa oferenta 

 
Nazwa zadania 

Wysokość 
przyznanego 
dofinansowania w zł    

1 Uczniowski Ludowy Klub 
Sportowy, 05-310 Kałuszyn ul. 
Pocztowa 4 

„Zajęcia sportowe dla dzieci, młodzieży i 
dorosłych – udział we 
współzawodnictwie sportowym, 
rozgrywkach piłkarskich okręgu OZPN 
Siedlce, Powiatowej lidze siatkówki, 
organizacja imprez sportowo-
rekreacyjnych oraz prowadzenie  
edukacji sportowej  dla dzieci i 
młodzieży z Gminy Kałuszyn” 

21.640,00 

2 Klub Sportowy „VICTORIA” 
Kałuszyn, 05-310 Kałuszyn ul. 1 
Maja 53 

„Wspierania i upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu”. 

78.133,90 

2. Szczegółowe warunki realizacji zadania, o których mowa w §1 pkt 1 oraz udzielenia dotacji   określone zostaną 
w zawartych umowach. 

§ 2.  

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miejskiemu. 

§ 3.  

  Zarządzenie podaje się do wiadomości publicznej  poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej  
Urzędu Miejskiego  w Kałuszynie   www.umgkaluszyn.bip.org.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Kałuszynie oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kałuszynie www.kaluszyn.pl. 
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§ 4.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Burmistrz Kałuszyna 
 
 

Arkadiusz Marcin Czyżewski 
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