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 Załącznik  nr 1 do Zarządzenia Nr 37/2019 

 Wójta Gminy Niemce 

z dnia 28 lutego 2019 roku  
 

Wójt Gminy Niemce ogłasza 

wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku 

publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2019 roku 

 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – przyznane dotacje:  

 

 

1. Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Lubelskiej przy parafii p.w. Św. Ignacego 

Loyoli w Niemcach 

Tytuł zadania: 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu: 

1) Organizowanie obozów sportowych dla dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych  

Kwota przyznanej dotacji: 1.500,00 zł 

 
2. Uczniowski Klub Sportowy Niemce 

Tytuł zadania:  

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu: 

1) Rozwijanie dyscypliny sportowej – tenisa stołowego wśród mieszkańców gminy 

2) Propagowanie wśród mieszkańców aktywności ruchowej – nauka pływania 

Kwota przyznanej dotacji:  16.000,00 zł 

 
3. Gminny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Niemce 

Tytuł zadania: 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu: 

1) Rozwijanie wszechstronne kultury fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem sportu na 

terenie działania w dyscyplinie podnoszenie ciężarów 

Kwota przyznanej dotacji: 22.000,00 zł 

 
4. Klub Sportowy Nasutów 

Tytuł zadania: 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu: 

1) Rozwijanie dyscypliny sportowej – piłki nożnej wśród mieszkańców gminy  

Kwota przyznanej dotacji: 25.000,00 zł 

 
5. Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Krasienina i Okolic im. I. Kosmowskiej  

w Krasieninie 

Tytuł zadania:  

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu: 

1) Rozwijanie dyscypliny sportowej – piłki nożnej  oraz innych dyscyplin sportowych wśród 

mieszkańców gminy 

2) Organizowanie imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców gminy,  

w szczególności zawodów sportowych, festynów, turniejów itp. 

3) Propagowanie wśród mieszkańców aktywności ruchowej 

Kwota przyznanej dotacji:  5.000,00 zł 
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6. Dyski Klub Sportowy „BŁĘKITNI” Dys 

Tytuł zadania: 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu: 

1) Rozwijanie dyscypliny sportowej – piłki nożnej wśród mieszkańców gminy  

Kwota przyznanej dotacji: 25.000,00 zł 

 

7. Gminny Klub Sportowy Niemce 

Tytuł zadania: 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu: 

1) Rozwijanie dyscypliny sportowej – piłki nożnej wśród mieszkańców gminy  

Kwota przyznanej dotacji: 28.000,00 zł 

 
8. Klub Sportowy Ciecierzyn 

Tytuł zadania: 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu: 

1) Rozwijanie dyscypliny sportowej – piłki nożnej wśród mieszkańców gminy  

Kwota przyznanej dotacji: 25.000,00 zł 

 
9. Stowarzyszenie „Wspólna Wola” 

Tytuł zadania: 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu: 

1) Organizowanie imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców gminy, w 

szczególności zawodów sportowych, festynów, turniejów itp. 

Kwota przyznanej dotacji: 1.000,00 zł 

 
10. Fundacja ECCLESIA NOSTRA 

Tytuł zadania: 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu: 

1) Organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców gminy, w szczególności 

zawodów sportowych, festynów, turniejów itp. 

Kwota przyznanej dotacji: 2.500,00 zł 

 
11. Klub Karate Tradycyjnego BUSHI 

Tytuł zadania: 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu: 

1) Organizowanie obozów sportowych dla dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych – 

„Letni obóz karate tradycyjnego 2019”  

Kwota przyznanej dotacji: 2.000,00 zł 

 

12. Klub Karate Tradycyjnego BUSHI 

Tytuł zadania: 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu: 

1) Rozwijanie dyscypliny sportowej – karate tradycyjnego wśród mieszkańców gminy 

poprzez: 

− prowadzenie zajęć treningowych, szkoleniowych 

− organizowanie i udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego 

Kwota przyznanej dotacji: 2.000,00 zł 

 
13. Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Niemce 

Tytuł zadania: 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu: 
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1) Rozwijanie dyscypliny sportowej – piłki nożnej   wśród mieszkańców 

Kwota przyznanej dotacji: 10.000,00 zł 

 
14. Fundacja Integracji Lokalnej OMNES 

Tytuł zadania: 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu: 

1) Propagowanie wśród mieszkańców aktywności ruchowej – RUCH TO ZDROWIE 

Kwota przyznanej dotacji: 1.500,00 zł 

  
15. Uczniowski Klub Sportowy Dys 

Tytuł zadania: 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu: 

1) Rozwijanie dyscypliny sportowej – piłki nożnej   wśród mieszkańców gminy  

Kwota przyznanej dotacji: 20.000,00 zł 

 
16. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Gminy Niemce 

Tytuł zadania: 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu: 

1) Organizowanie imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców gminy, w 

szczególności zawodów sportowych, festynów, turniejów itp. 

3) Propagowanie wśród mieszkańców aktywności ruchowej  

4) Organizowanie obozów sportowych dla dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych  

Kwota przyznanej dotacji: 11.500,00 zł 

 
17. Lubelski Klub Karate Shotokan  

Tytuł zadania: 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu: 

1) Rozwijanie dyscypliny sportowej – karate shotokan wśród mieszkańców gminy 

2) Organizowanie obozów sportowych dla dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych   

Kwota przyznanej dotacji: 2.000,00 zł  

 

 

 

 

 

 

Całkowita wartość przyznanych dotacji :  200.000,00 zł  

              

 

                                                                      

Wójt Gminy Niemce 

                                                                                               /-/ Krzysztof Urbaś 

 

                     

 


