
Zarządzenie Nr 5/2008 
Wójta Gminy Jordanów Śląski 

z dnia 7 marca 2008 r. 
 
 

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 i judo oraz organizację masowych imprez 
sportowych. 
 
       Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity - Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z uchwałą     
nr XI/57/2007 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia 
rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2008 oraz w oparciu o Zarządzenie         
Nr 2/2008 Wójta Gminy Jordanów Śląski z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie ogłoszenia 
otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań 
samorządu gminnego w 2008 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 i judo oraz organizację masowych imprez sportowych” w 2008 roku, 
złożonej przez Ludowy Klub Sportowy Jordanów Śląski z siedzibą ul Wrocławska 55  55-065 
Jordanów Śląski.  

 
§ 2 

Na realizację zadania będącego przedmiotem konkursu przyznaję kwotę 58 000 zł (pięćdziesiąt 
osiem tysięcy 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. 
 

 

 

 

 



 

U z a s a d n i e n i e: 

 
W związku z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                 

i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. - przepisy 

wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 

874 z późn. zm.) istotnej zmianie uległy podstawy i zasady udzielania dotacji z budżetów 

jednostek samorządu terytorialnego podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.  

W wykonaniu obowiązków nałożonych ww. ustawą zachodziła potrzeba ogłoszenia konkursu ofert 

na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu. W związku z ogłoszeniem konkursu Wójt 

Gminy Jordanów Śląski powołał Komisję Konkursową, która dokonała wstępnej oceny formalnej     

i merytorycznej złożonych ofert i przedstawiła wnioski. Wójt Gminy Jordanów Śląski, po analizie 

wniosków Komisji, na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania kultury fizycznej      

i sportu w 2008 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego przyznał 

kwotę 58.000 zł, na rzecz Ludowego Klubu Sportowego ,,Nefryt” Jordanów Śląski z siedzibą        

w Jordanowie Śląskim  ul. Wrocławska 55. 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Zarządzenie Nr 6/2008 
Wójta Gminy Jordanów Śląski 

z dnia 7 marca 2008 r. 
 
 

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 (tekst 
jednolity - Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z uchwałą     
nr XI/57/2007 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia 
rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2008 oraz w oparciu o Zarządzenie         
Nr 2/2008 Wójta Gminy Jordanów Śląski z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie ogłoszenia 
otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań 
samorządu gminnego w 2008 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 dzieci i młodzieży terenu gminy Jordanów Śląski poprzez prowadzenie 
zajęć w zakresie różnych dyscyplin sportu oraz organizację masowych imprez sportowych”         
w 2008 roku, złożonej przez Uczniowski Klub Sportowy „Młodzik” z siedzibą ul Wrocławska 55  
55-065 Jordanów Śląski.  

 
§ 2 

Na realizację zadania będącego przedmiotem konkursu przyznaję kwotę 3 100 zł (trzy tysiące  
sto złotych). 
    

§ 3 
Zarządzenie stanowi podstawę do zawarcia stosownej umowy pomiędzy Gminą, a Uczniowskim 
Klubem Sportowym „Młodzik”.  
 

§ 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. 
 

 

 

 



 

 

U z a s a d n i e n i e: 

 
W związku z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                 

i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. - przepisy 

wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 

874 z późn. zm.) istotnej zmianie uległy podstawy i zasady udzielania dotacji z budżetów 

jednostek samorządu terytorialnego podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.  

W wykonaniu obowiązków nałożonych ww. ustawą zachodziła potrzeba ogłoszenia konkursu ofert 

na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu. W związku z ogłoszeniem konkursu Wójt 

Gminy Jordanów Śląski powołał Komisję Konkursową, która dokonała wstępnej oceny formalnej    

i merytorycznej złożonych ofert i przedstawiła wnioski. Wójt Gminy Jordanów Śląski, po analizie 

wniosków Komisji, na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania kultury fizycznej      

i sportu w 2008 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego przyznał 

kwotę 3.100 zł, na rzecz Uczniowskiego Klubu Sportowego ,,Młodzik” z siedzibą w Jordanowie 

Śląskim  ul. Wrocławska 55. 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     W dniu 21.02.2006r odbyło się uroczyste otwarcie Gminnego Centrum Trzeźwości ,
mieszczącego się w budynku przy ul. Pocztowej 4,połączone z 6 rocznica powstania Klubu
Abstynenta „Samopomoc”. Na  uroczystość otwarcia przybyli  członkowie Klubu Abstynenta 
,grupy terapeutycznej , oraz zaproszeni goście : wójt gminy Jordanów Śl. - Krzysztof 
Iwanków , sekretarz gminy  Jordanów Śl. - Grzegorz Gaweł , przew. rady gminy Zenon 
Feszczuk , ksiądz wikariusz Rafał Kasprzak , kier. GOPS Janina Stefańczyk , peł. Wójta ds. 
profilaktyki Wiesława Król a także przedstawiciele ruchów trzeźwościowych 
zaprzyjaźnionych gmin Kobierzyc i Sobótki . 
      Uroczystość otwarcia została rozpoczęta poświęceniem pomieszczenia przez księdza 
wikariusza a następnie odbyło się spotkanie w miłej i przyjaznej atmosferze , członkowie
klubu wspominali początki powstania ruchu trzeźwościowego na terenie gminy a także
planowali rozwój dalszej działalności . 
       Pomieszczenie  Gminnego Centrum Trzeźwości zostało wyremontowane w całości przez 
członków grupy terapeutycznej oraz klubu abstynenta  ze środków gminnego programu
rozwiązywania problemów alkoholowych , ma ono służyć wszelkim inicjatywom 
trzeźwościowym z  terenu  gminy Jordanów Śl. 
 
 
Grzesiu nie wiem czy tak może być jak uznasz że jest źle to najwyżej coś zmień. 
Mam na razie tylko pięć zdjęć ,Jurek ma mi wysłać jeszcze kilka a coś nie mogą dojść –
najwyżej poczekaj . Wiesia  
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