
 1 

Wyniki naboru wniosków na wsparcie realizacji celu publicznego z zakresu sportu  

 

 

 

Nabór ogłoszono 19 grudnia 2013 r. a informacja opublikowana została na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miejskiego Sulechów, w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.sulechow.pl) oraz 

na stronie: www.sulechow.pl. Termin składania dokumentów wyznaczono do 7 stycznia 2014 r. 

Komisja opiniowała wnioski podczas posiedzenia w dniu 9 stycznia 2014 r. Wnioski przedłożyła 

Burmistrzowi Sulechowa, który dokonał ostatecznego wyboru.  

 

 

Na ogłoszone zadanie:  

1. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Brodach wpłynął jeden wniosek 

Ludowego Zespołu Sportowego „Tęcza” pod tytułem „Upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu w miejscowości Brody”. Wniosek został pozytywnie oceniony przez 

komisję oraz Burmistrza Sulechowa. Organizacji przyznano dotację w wysokości 

14 000 zł w formie wsparcia wykonania zadania. 

2. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Bukowie wpłynął jeden wniosek 

Młodzieżowego Klubu Sportowego KS „KOMETA BUKÓW” pod tytułem 

„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Bukowie i okolicy”. Wniosek został 

pozytywnie oceniony przez komisję oraz Burmistrza Sulechowa. Organizacji przyznano 

dotację w wysokości 14 000 zł w formie wsparcia wykonania zadania. 

3. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Cigacicach wpłynął jeden wniosek 

Środowiskowego Klubu Sportowego „Mewa” Cigacice pod takim samym tytułem. 

Wniosek został pozytywnie oceniony przez komisję oraz Burmistrza Sulechowa. 

Organizacji przyznano dotację w wysokości 21 000 zł w formie wsparcia wykonania 

zadania. 

4. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Kalsku wpłynął jeden wniosek 

Ludowego Zespołu Sportowego „SOKÓŁ” pod tytułem „Upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu w Kalsku i gminie Sulechów”. Wniosek został pozytywnie oceniony 

przez komisję oraz Burmistrza Sulechowa. Organizacji przyznano dotację w wysokości 

20 000 zł w formie wsparcia wykonania zadania. 

5. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Kijach wpłynął jeden wniosek Klubu 

Sportowego „Kijowianka” Kije pod takim samym tytułem. Wniosek został pozytywnie 

oceniony przez komisję oraz Burmistrza Sulechowa. Organizacji przyznano dotację 

w wysokości 22 000 zł w formie wsparcia wykonania zadania.  

6. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Klępsku nie wpłynął żaden wniosek. 

7. wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w piłce nożnej wpłynął jeden 

wniosek Klubu Sportowego „LECH” pod takim samym tytułem. Wniosek został 

pozytywnie oceniony przez komisję oraz Burmistrza Sulechowa. Organizacji przyznano 

dotację w wysokości 25 000 zł w formie wsparcia wykonania zadania.  

8. wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w piłce 

siatkowej kobiet wpłynął jeden wniosek Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego 

„ZAWISZA” pod takim samym tytułem. Wniosek został pozytywnie oceniony przez 

komisję oraz Burmistrza Sulechowa. Organizacji przyznano dotację w wysokości 

30 000 zł w formie wsparcia wykonania zadania. 
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9. Udział w rozgrywkach ligowych w piłce siatkowej kobiet wpłynął jeden wniosek 

Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego „ZAWISZA” pod tytułem „Udział 

w rozgrywkach I ligi w piłce siatkowej kobiet”. Wniosek został pozytywnie oceniony 

przez komisję oraz Burmistrza Sulechowa. Organizacji przyznano dotację w wysokości 

360 000 zł w formie wsparcia wykonania zadania. 

10. wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w piłce siatkowej mężczyzn 

wpłynął jeden wniosek Miejsko-Szkolnego Klubu Sportowego „ORION” pod tytułem 

„Szkolenie w piłce siatkowej mężczyzn, udział w rozgrywkach ligowych i turniejach”. 

Wniosek został pozytywnie oceniony przez komisję oraz Burmistrza Sulechowa. 

Organizacji przyznano dotację w wysokości 48 000 zł w formie wsparcia wykonania 

zadania. 

11. wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w ramach 

uczniowskich klubów sportowych wpłynął jeden wniosek Uczniowskiego Klubu 

Sportowego „TRÓJKA” pod tytułem „Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gminy 

Sulechów w ramach uczniowskich klubów sportowych”. Wniosek został pozytywnie 

oceniony przez komisję oraz Burmistrza Sulechowa. Organizacji przyznano dotację 

w wysokości 55 000 zł w formie wsparcia wykonania zadania. 

12. wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w akrobatyce sportowej 

wpłynął jeden wniosek Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jedynka” pod takim samym 

tytułem. Wniosek oceniony został pozytywnie przez komisję oraz Burmistrza Sulechowa. 

Organizacji przyznano dotację w wysokości 25 000 zł w formie wsparcia wykonania 

zadania. 

13. wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w sztukach walki wpłynął 

jeden wniosek Klubu Sportowego Brazylijskiego Jiu Jitsu „CYKLON GOLD TEAM” 

Zielona Góra pod tytułem „Szkolenie dzieci i młodzieży w Brazylijskim Jiu Jitsu”. 

Wniosek został pozytywnie oceniony przez komisję oraz Burmistrza Sulechowa. 

Organizacji przyznano dotację w wysokości 3 000 zł w formie wsparcia wykonania 

zadania. 

14. wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego wśród osób 

niepełnosprawnych wpłynął jeden wniosek Integracyjnego Klubu Sportowego „IKS” 

pod tytułem „Udział w turnieju rangi mistrzowskiej Delemont, Switzerland”. Wniosek 

został pozytywnie oceniony przez komisję oraz Burmistrza Sulechowa. Organizacji 

przyznano dotację w wysokości 4 000 zł w formie wsparcia wykonania zadania. 

15. wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w szachach wpłynął jeden 

wniosek Klubu Szachowego Sulechów pod takim samym tytułem. Wniosek został 

pozytywnie oceniony przez komisję oraz Burmistrza Sulechowa. Organizacji przyznano 

dotację w wysokości 7 000 zł w formie wsparcia wykonania zadania. 

16. wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w wędkarstwie wpłynął jeden 

wniosek Polskiego Związku Wędkarskiego pod takim samym tytułem. Wniosek został 

pozytywnie oceniony przez komisję oraz Burmistrza Sulechowa. Organizacji przyznano 

dotację w wysokości 5 500 zł w formie wsparcia wykonania zadania. 

17. wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w strzelectwie wpłynął jeden 

wniosek Ligi Obrony Kraju pod tytułem „Wspieranie szkolenia i współzawodnictwa 

sportowego dzieci i młodzieży w strzelectwie”. Wniosek został pozytywnie oceniony 

przez komisję oraz Burmistrza Sulechowa. Organizacji przyznano dotację w wysokości 

12 500 zł w formie wsparcia wykonania zadania. 
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18. Organizacja zawodów wędkarskich dla dzieci wpłynął jeden wniosek Polskiego 

Związku Wędkarskiego pod takim samym tytułem „Zawody wędkarskie dla dzieci 

i młodzieży pn. Wędkarski Dzień Dzieci i Młodzieży”. Wniosek został pozytywnie 

oceniony przez komisję oraz Burmistrza Sulechowa. Organizacji przyznano dotację 

w wysokości 3 000 zł w formie wsparcia wykonania zadania. 

 

 

 

 

Burmistrz Sulechowa 

/-/ Roman Rakowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia: 16 stycznia 2014 r. 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia: ………………………. 

Opublikowano na stronie internetowej: www.bip.sulechow.pl dnia: 16 stycznia 2014 r. 
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