
Zarządzenie 6/2014 
Wójta Gminy Jordanów Śląski 

z dnia  4 marca 2014 roku 
 
 

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne o nazwie 
,,Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Jordanów Śląski 
poprzez prowadzenie zajęć w zakresie piłki nożnej oraz organizację masowych imprez 
sportowych”. 
 
       Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(t.j. - Dz.U. z 2013.594. ze zm.), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. - Dz. U. z 2010r. nr 234, poz. 1536 ze zm.) w 
związku z Zarządzeniem nr 2/2014 Wójta Gminy Jordanów z dnia 28 stycznia 2014 r. w 
sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych 
związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2014 roku przez organizacje i 
podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego,  
 
 

zarządza się, co następuje: 
 
§ 1. Dokonuję wyboru oferty na realizację zadania publicznego o nazwie 
„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Jordanów Śląski 
poprzez prowadzenie zajęć w zakresie piłki nożnej oraz organizację masowych imprez 
sportowych” w 2014 roku, złożonej przez Ludowy Klub Sportowy „NEFRYT” Jordanów Śląski, 
z siedzibą ul. Wrocławska 55,  55-065 Jordanów Śląski.  
 
§ 2. Na realizację zadania będącego przedmiotem konkursu przyznaję kwotę 42 500 zł 
(czterdzieści dwa tysiące pięćset złotych). 
    

§ 3. Zarządzenie stanowi podstawę do zawarcia stosownej umowy pomiędzy Gminą, a 
Ludowym Klubem Sportowym „Nefryt” Jordanów Śląski.  
 
§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i publikację 
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jordanów Śląski. 
 
§ 5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 



Zarządzenie 7/2014 
Wójta Gminy Jordanów Śląski 

z dnia  4 marca 2014 roku 
 
 

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne o nazwie 
,,upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy 
Jordanów Śląski poprzez prowadzenie zajęć w zakresie różnych dyscyplin sportu oraz 
organizację masowych imprez sportowych”. 
 
       Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(t.j. - Dz.U. z 2013.594. ze zm.), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. - Dz. U. z 2010r. nr 234, poz. 1536 ze zm.) w 
związku z Zarządzeniem nr 2/2014 Wójta Gminy Jordanów z dnia 28 stycznia 2014 r. w 
sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych 
związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2014 roku przez organizacje i 
podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego,  
 
 

zarządza się, co następuje: 
 
§ 1. Dokonuję wyboru ofert na realizację zadania publicznego o nazwie 
„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy 
Jordanów Śląski poprzez prowadzenie zajęć w zakresie różnych dyscyplin sportu oraz 
organizację masowych imprez sportowych” w 2014 roku, złożonej przez Uczniowski Klub 
Sportowy „ZIBI”, z siedzibą ul. Wrocławska 55,  55-065 Jordanów Śląski. 

 

§ 2. Na realizację zadania będącego przedmiotem konkursu przyznaję kwotę 8 000 zł 
(osiem tysięcy złotych). 
    

§ 3. Zarządzenie stanowi podstawę do zawarcia stosownej umowy pomiędzy Gminą, a 
Uczniowskim Klubem Sportowym „ZIBI”. 
 
§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i publikację 
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jordanów Śląski. 
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



Zarządzenie 8/2014 
Wójta Gminy Jordanów Śląski 

z dnia  4 marca 2014 roku 
 
 

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne o nazwie 
,,upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców sołectwa Janówek 
poprzez prowadzenie zajęć w zakresie piłki nożnej oraz organizację masowych imprez 
sportowych”. 
 
       Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(t.j. - Dz.U. z 2013.594. ze zm.), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. - Dz. U. z 2010r. nr 234, poz. 1536 ze zm.) w 
związku z Zarządzeniem nr 2/2014 Wójta Gminy Jordanów z dnia 28 stycznia 2014 r. w 
sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych 
związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2014 roku przez organizacje i 
podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego,  
 
 

zarządza się, co następuje: 
 
 
§ 1. Dokonuję wyboru oferty na realizację zadania publicznego o nazwie 
„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców sołectwa Janówek 
poprzez prowadzenie zajęć w zakresie piłki nożnej oraz organizację masowych imprez 
sportowych” w 2014 roku, złożonej przez Ludowy Klub Sportowy „ISKRA JANÓWEK”, z 
siedzibą Janówek 24,  55-065 Jordanów Śląski.  

 

§ 2. Na realizację zadania będącego przedmiotem konkursu przyznaję kwotę 9 000 zł 
(dziewięć  tysięcy  złotych). 
    

§ 3. Zarządzenie stanowi podstawę do zawarcia stosownej umowy pomiędzy Gminą, a 
Ludowym Klubem Sportowym „ISKRA JANÓWEK”.  
 
§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i publikację 
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jordanów Śląski. 
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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