
ZARZĄDZENIE  Nr 50.26.2021 
Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem 

z dnia 14 kwietnia 2021 roku 
 
 

w sprawie wyboru wniosków i udzielenia dotacji na realizację zadań z zakresu 
sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem 

w roku 2021. 
 
          Na podstawie art.30 ust.1 i ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz.713 ze zm.), art. 221 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity  Dz. U.  z 2021 r. 
poz. 305), art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity 
Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) oraz § 3 ust. 10 Uchwały Nr XIV/127/2011 Rady Gminy 
Krościenko n.D. w sprawie określenia warunków oraz trybu udzielania dotacji celowej 
na dofinansowanie realizacji zadania własnego Gminy Krościenko n.D w zakresie 
sprzyjania rozwojowi sportu (Dz. Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2012 roku, 
poz. 48 z dnia 9 stycznia 2012 r.)  z a r z ą d z a m,  co następuje: 
 

§ 1 
 

1. Ogłaszam listę wniosków wybranych na realizację zadań z zakresu sprzyjania 
rozwojowi sportu na terenie gminy Krościenko n.D. w roku 2021, która stanowi 
załącznik do niniejszego zarządzenia. 

2. Przyznaję dotację podmiotom w wysokości określonej w załączniku do niniejszego 
zarządzenia. 

 
§ 2 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
         WÓJT GMINY 
         JAN DYDA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Załącznik  
       do Zarządzenia Nr 50.26.2021 
       Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem 
       z dnia 14.04.2021r. 
 

Lista wybranych wniosków i realizujących je podmiotów, którym została udzielona 
dotacja na realizację zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy 

Krościenko nad Dunajcem w 2021 roku. 
 
 

L.p. Nazwa Klubu 
Sportowego 

Nazwa zadania Kwota dotacji 
przyznanej na 

zadanie 

1. Spółdzielczy Klub 
Sportowy „Sokolica” 

Kształtowanie osobowości 
dzieci i młodzieży poprzez 
uprawianie sportu w dziedzinie 
kajakarstwa górskiego i piłki 
nożnej w Gminie Krościenko 
nad Dunajcem. 

 
30 000,00 złotych 

 


