
ZARZĄDZENIE NR 107/2022 
WÓJTA GMINY OBROWO 

z dnia 28 września 2022 r. 

w sprawie dofinansowania zadań realizowanych przez kluby sportowe w ramach wspierania kultury 
fizycznej i rozwoju sportu w Gminie Obrowo w 2022 roku 

Na podstawie art. 221 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 
o sporcie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1599), planem wydatków budżetu gminy Obrowo na 2022 rok Załącznik 
Nr 2 do uchwały Nr XXXV/322/2022 Rady Gminy Obrowo z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany 
budżetu Gminy Obrowo na 2022 rok, zarządzam co następuje: 

§ 1. 1. Powierzyć realizację zadań publicznych klubom sportowym w ramach wspierania kultury fizycznej 
i rozwoju sportu w Gminie Obrowo w 2022 r., wybranych w otwartym konkursie tj.: 

1. Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „KOMETA” Obrowo, Dobrzejewice 58B, 
87-123 Dobrzejewice – przyznając dotację w kwocie 5.990,00 zł; 

2. Akademii Karate Tradycyjnego „BUDO”, ul. Obrowska 8, 87-125 Osiek nad Wisłą – przyznając dotację 
w kwocie 2.520,00 zł; 

3. Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „A&W Team Obrowo”, GOK, ul. Aleja Lipowa 29, 87-126 
Obrowo – przyznając dotację w kwocie 4.158,00 zł; 

2. Wsparcie finansowe, określone w ust. 1 tego paragrafu przeznacza się na: wspieranie kultury fizycznej 
i rozwój sportu w Gminie Obrowo poprzez realizację przez kluby sportowe 
przedsięwzięć w wybranych dyscyplinach sportowych, z udziałem we współzawodnictwie sportowym, co 
wpłynie na popularyzowanie sportu w gminie i zdrowego trybu życia. 

§ 2. Dofinansowanie zadań prowadzone będzie na podstawie umów, które zostaną zawarte 
z klubami sportowymi. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Zastępca Wójta 
 
 

Joanna Zielińska 
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Uzasadnienie 

Komisja konkursowa rozpatrzyła oferty złożone przez kluby sportowe w gminie Obrowo w otwartym 
konkursie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i rozwoju sportu, a następnie przedstawiła 
propozycję podziału  i wysokości dotacji na powyższe zadanie. Po zapoznaniu się z decyzją komisji 
konkursowej podjąłem niniejszą decyzję. 
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