BURMISTRZ CZERSKA

W O . 0 050.232 .2020
ZARZĄDZENIE Nr 562/20
BURMISTRZA CZERSKA
z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert o dotacje na realizację zadań własnych
Gminy Czersk w 2021 roku
Na podstawie art. 30 ust. 1 i w związku z art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz § 6 ust. 2 i 3 Programu
współpracy Gminy Czersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2021 stanowiącego załącznik do uchwały nr XXVI/305/20
Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy
Gminy Czersk w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Przyznaję dotacje na realizację zadań własnych Gminy w 2021 r. w zakresie:
1) opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Czersk oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt:

l.p.

1.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Ogólnopolskie
Towarzystwo Ochrony
Zwierząt OTOZ Animals
84-207 Bojano,
ul. Rzemieślnicza 2

Ochrona zwierząt, w tym opieka nad
zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy
Czersk oraz zapobieganie bezdomności
zwierząt.

Wysokość
przyznanych
środków
publicznych (zł)
38.000,00

2) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w tym szkolenia sportowego oraz organizacji
udziału w zawodach i rozgrywkach sportowych:

l.p.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

1.

Miejski Ludowy Klub
Sportowy „Borowiak”

Szkolenie sportowe oraz udział
w rozgrywkach sportowych.
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Wysokość
przyznanych
środków
publicznych (zł)
93.740,00
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2.

Stowarzyszenie
„Brda Rytel”

3.

Miejski Klub Sportowy
Handball Czersk

6.

Ludowy Uczniowski
Klub Sportowy „Pol”
Aktywna Dwójka
Stowarzyszenie „Barka”
Klub Sportowy
„Olimpia Czersk”

7.

Międzyszkolny Uczniowski
Klub Sportowy „Razem”

4.
5.

8.

9.

10.

Uczniowski Klub Sportowy
przy Szkole Podstawowej
nr 1 w Czersku
Oddział Regionalny
Olimpiady Specjalne Polska
Pomorskie

Szkolenie sportowe w piłce nożnej
oraz organizacja zawodów, meczów,
turniejów i rozgrywek ligowych.
Szkolenie i udział w rozgrywkach
ligowych i towarzyskich drużyny
seniorów piłki ręcznej MKS
Handball Czersk.
Jestem czerszczanką – gram w ręczną.

63.500,00

36.286,00

39.100,00

Szkolenie chłopców w zakresie piłki
ręcznej w Szkole Podstawowej.
Szkolenie sportowe oraz organizacja
udziału w rozgrywkach sportowych
piłki nożnej.
Szkolenie sportowe oraz organizacja
udziału w zawodach i rozgrywkach
sportowych.

30.238,00

Szkolenie sportowe żeglarstwo.

15.200,00

Szkolenie sportowe oraz organizacja
udziału w zawodach i rozgrywkach
sportowych osób niepełnosprawnych
intelektualnie.
Klub Piłkarski Zieloni Łąg
Łęska piłka nożna.
RAZEM

24.190,00

19.958,00

7.559,68

12.095
341.866,68

§ 2.
Zobowiązanie, o którym mowa w § 1, zostanie poniesione z wydatków budżetu Gminy w 2021 r.,
zgodnie z klasyfikacją budżetową:
1) dział 900, rozdział 90013, § 2360, zadanie nr 31 Dotacja dla pożytku publicznego – ochrona
zwierząt,
2) dział 926, rozdział 92605, § 2360, zadanie nr 3 Dotacja dla organizacji pozarządowych
(dla klubów sportowych).
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji
Publicznej.

Burmistrz
Przemysław Biesek-Talewski
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