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Zarządzenie Nr 281/2020 

Burmistrza Miasta Kobyłka 

z dnia 30 grudnia 2020 r. 

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie 

tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Mieście Kobyłka w 2021 r. 

 

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

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) art. 27 ust. 1 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 z późn. zm.) oraz § 4 uchwały Nr XVI/172/12 Rady Miejskiej w Kobyłce 

z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie 

Gminy Kobyłka w związku z § 7 uchwały nr IV/35/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 lutego 2011 r. 

w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Kobyłka podmiotom 

niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na realizację 

zadań publicznych innych, niż wskazane ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonania zleconych zadań zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 1. Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 252/2020 

Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 23 listopada 2020 r. w formie powierzenia wykonania zadania 

publicznego wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji w zakresie tworzenia warunków 

sprzyjających rozwojowi sportu w Mieście Kobyłka w 2021 r.  

2. Na realizację zadania: 

 „Piłka – sposobem na nudę, aktywne życie, sport i zabawę” dotację otrzymał Uczniowski Klub 

Sportowy „DWÓJKA” w wysokości 10 000 zł, 

 „Siatkarskie talenty Kobyłki” dotację otrzymał Uczniowski Klub Sportowy „UKS Trójka Kobyłka” 

w wysokości 10 000 zł, 

 „Aktywnie spędzamy czas na sportowo” dotację otrzymał Uczniowski Klub Sportowy „Victoria” 

Kobyłka w wysokości 10 000 zł. 

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych. 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


