
Zarządzenie Nr 8a/2012 

Wójta Gminy Stary Targ  
z dnia 21 marca  2012 r. 

w sprawie ogłoszenia ostatecznego wyniku konkursu projektów wraz z informacją o 

projektach wybranych na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie 

Gminy Stary Targ w roku 2012. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 

2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 27 ust. 3 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o 

sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857; z późn. zm.) oraz podstawie  Uchwały Nr VI/27/2011  Rady 

Gminy Stary Targ z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie w sprawie określenia warunków, w tym 

organizacyjnych i trybu wspierania rozwoju sportu na obszarze Gminy Stary Targ:) , 

                                                                         § 1 

                     

Ogłasza się ostateczny wynik konkursu projektów wraz z informacją o projektach wybranych 

na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Stary Targ w roku  

2012.  

 

                                                                            § 2 

 

W wyniku przeprowadzonego konkursu projektów na wsparcie realizacji zadań z zakresu 

sportu na terenie Gminy Stary Targ wybrano projekt: 

Gminny  Klub Sportowy   „Powiśle” Stary Targ  28000,00 zł 

 

- uzasadnienie przyjęcia : projekty spełniają kryteria określone uchwałą NR Nr VI/27/2011  

Rady Gminy Stary Targ z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie w sprawie określenia warunków, 

w tym organizacyjnych i trybu wspierania rozwoju sportu na obszarze Gminy Stary Targ. 

 

§ 3 
 

Ofertę Ludowego Klubu Sportowego w Waplewie Wielkim odrzucono bez rozpatrywania z 

powodu braków formalnych tj: 

Brak następujących dokumentów: 

a) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji potwierdzający status prawny klubu 

sportowego i umocowanie osób go reprezentujących  

b) potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopię statutu klubu sportowego, 

c) potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii licencji trenera oraz kopię licencji klubowej 

przyznanej przez właściwy Polski Związek Sportowy, 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
          Wójt Gminy StaryTarg 
           /-/ 
          Wiesław Kaźmierski 

           

 


