
Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka 
ul. Powstania Warszawskiego 1 

32-020 Wieliczka 
woj. małopolskie  

  

 
ZARZĄDZENIE NR 27/2023 

BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA 

z dnia 25 stycznia 2023 r. 

w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w roku 2023 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2023 r., 
poz. 40), art. 4 ust. 1 pkt 17, art. 11 ust.1 pkt 1 i ust. 2-4, art. 13-15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.), Rozporządzenia 
Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów 
ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania 
tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057) oraz § 5 ust. 1 pkt 1 załącznika do Uchwały nr XLVI/668/2022 Rady 
Miejskiej w Wieliczce z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Wieliczka 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 
2023”, zarządzam, co następuje: 

§ 1.  

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 
i sportu wśród dzieci i młodzieży w roku 2023. 

§ 2.  

Warunki konkursu, w tym termin składania ofert, jak również wysokość środków finansowych przeznaczonych na 
realizację zadania, okres jego realizacji i kryteria stosowane przy ocenie, określa załącznik nr 1 do niniejszego 
zarządzenia. 

§ 3.  

Ogłoszenie o konkursie ofert stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

§ 4.  

1. Komisja Konkursowa opiniująca oferty zostanie powołana odrębnym zarządzeniem. 

2. Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny. 

3. Zasady pracy Komisji Konkursowej określa Regulamin komisji konkursowych, stanowiący załącznik do 
Zarządzenia Nr 313/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie 
regulaminu komisji konkursowych. 

§ 5.  

1. Zaprasza się organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie do zgłoszenia kandydatów na członków Komisji. 

2. W skład Komisji Konkursowej nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje lub podmioty, o których 
mowa w ust. 1 biorące udział w konkursie. 

3. Zgłoszenie kandydatów, o których mowa w ust. 1, należy dokonać w ciągu 14 dni od ogłoszenia niniejszego 
zarządzenia, decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce, ul. Powstania 
Warszawskiego 1. 
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4. Kandydaci, o których mowa w ust. 1, muszą spełniać łącznie wszystkie kryteria, o których mowa 
w § 1 ust. 5 Regulaminu komisji konkursowych stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 313/2016 
Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu komisji konkursowych. 

5. Formularz zgłoszeniowy kandydata do pracy w komisji konkursowej stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu 
komisji konkursowych, o którym mowa w ust. 4. 

§ 6.  

Wybór ofert, na podstawie których zawarte zostaną umowy o realizację zadania stanowiącego przedmiot konkursu, 
dokonany zostanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka, w oparciu o listę ofert opracowaną na podstawie 
wyników konkursów. 

§ 7.  

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Kultury, Sportu, Turystyki i Komunikacji Społecznej Urzędu 
Miasta i Gminy w Wieliczce. 

§ 8.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 stycznia 2023 r. 

  

   
wz. Burmistrza 

 
 
 

Agnieszka Szczepaniak 
Zastępca Burmistrza 

ds. Społecznych 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 27/2023 
Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka 
z dnia 25 stycznia 2023 r. 

WARUNKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT 
NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY 

FIZYCZNEJ I SPORTU WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY W ROKU 2023 

§ 1.  

1. Celem konkursu jest wsparcie zadań publicznych Gminy Wieliczka z zakresu upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu poprzez promowanie wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy aktywnych form spędzania 
czas wolnego i zdrowego trybu życia, tworzenie warunków do rozwoju i promocji kultury fizycznej oraz sportu 
wśród mieszkańców Gminy zgodnie z „Programu współpracy Gminy Wieliczka z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023” 

2. Zleceniodawca: Gmina Wieliczka. 

3. Uczestnicy konkursu: organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.), prowadzące działalność 
statutową związaną z realizacją zadania objętego konkursem. 

4. Wysokość środków przeznaczonych na realizację w/w zadań wynosi 750 000,00 zł (słownie: siedemset 
pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

5. Miejsce realizacji zadania: Gmina Wieliczka. 

6. Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2023 r. 

7. Termin składania ofert: do 17 lutego 2023 r., do godz. 16.00 - decyduje data wpływu do Urzędu Miasta 
i Gminy w Wieliczce. 

8. Miejsce składania ofert: Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1. 

9. Wybór ofert zostanie dokonany do dnia 14 kwietnia 2023 r. 

§ 2.  

Zasady przyznawania dotacji 

1. Wysokość środków publicznych na realizację powyższego zadania określona została w Budżecie Gminy 
Wieliczka na rok 2023. 

2. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.). 

3. Zlecanie realizacji zadania nastąpi w formie wsparcia realizacji zadań. 

4. Dotacja może być udzielona na zadanie realizowane na terenie Gminy Wieliczka. 

5. W ramach dotacji dofinansowane będą wyłącznie koszty: niezbędne do realizacji zadania, wydatkowane na cele 
związane z realizowanym zadaniem i wyłącznie na potrzeby adresatów zadania publicznego. 

6. Za koszty kwalifikowane zostają uznane: koszty niezbędne do realizacji zadania, uwzględnione w kosztorysie 
realizacji zadania, poniesione w okresie realizacji zadania i spójne z harmonogramem realizacji zadania, 
udokumentowane dowodami księgowymi. 

7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. 

8. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie. W takim przypadku oferentowi 
przysługuje prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacja z jego realizacji. 

9. Szczegółowe warunki przyznania dotacji na realizację zadania zostaną określone w umowie, sporządzonej 
według wzoru określonego rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego 
z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji 
zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057). 
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10. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa o wsparcie zadania publicznego może 
być zawarta na czas realizacji zadania. W przypadku odstąpienia od zawarcia Umowy, Oferent ma obowiązek 
pisemnie powiadomić Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka o swojej decyzji. 

§ 3.  

Wymogi formalne 

1. Oferent zobowiązany jest złożyć: 

1) ofertę na obowiązującym druku będącym załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu 
Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów 
umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 
z 2018 r., poz. 2057). 

2) Aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru, albo pobrany samodzielnie wydruk 
komputerowy aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestr Sądowego. 

2. Wszystkie wskazane w ust. 1 dokumenty winny zostać podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do 
reprezentacji Oferenta, zgodnie z treścią dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2. Dokumenty i załączniki 
powinny zostać załączone w oryginale lub być potwierdzone za zgodność przez osobę upoważnioną. 

3. Oferta musi spełniać wymagania opisane w art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
oraz Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 
2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz 
wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057). 

4. Wszystkie wymagane punkty oferty powinny być szczegółowo, wyczerpująco i czytelnie opisane zgodnie 
z wymogami zawartymi w wyjaśnieniach dotyczących wzoru oferty realizacji zadania publicznego. 
Z wyłączeniem rubryk dotyczących kosztów ponoszonych przez oferenta z tytułu wkładu rzeczowego. Gmina 
Wieliczka nie wymaga od oferentów wypełniania, zwartej we wzorze oferty, tabeli „Dodatkowe informacje 
dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego”. 

5. Oferent zobowiązany jest podczas realizacji zadania do wniesienia finansowego wkładu własnego w wysokości 
minimum 10% wartości całkowitych kosztów realizacji zadania. Środki finansowe własne mogą obejmować 
świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego oraz środki finansowe z innych źródeł (pochodzący 
ze źródła spoza budżetu Gminy Wieliczka). 

Do wyżej wymienionego finansowego wkładu własnego nie zalicza się wkładu rzeczowego i wkładu 
osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków organizacji pozarządowej oraz 
wkładu rzeczowego (Oferenta). 

Wycena wkładu osobowego Oferenta powinna być dokonywana z uwzględnieniem stawek rynkowych za 
pracę danego rodzaju. Koszty realizacji zadania nie obejmują wyceny wkładu rzeczowego. 

6. Oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione, złożone na innych drukach lub złożone po terminie (tj. po 
25 lutego 2022 r.) oraz niedotyczące zakresu zadań, na które przewidziano dofinansowanie, zostaną odrzucone 
z przyczyn formalnych. Za kompletność oferty odpowiada Oferent. 

§ 4.  

Zakres rzeczowy zadania 

1. Przedmiot zleconego zadania oraz miejsce i termin jego realizacji został określony w §1 ust.1, 5 i 6 niniejszych 
warunków. 

2. Realizacji zadania obejmuje dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu 
poprzez szkolenie dzieci i młodzieży oraz ich udziału w zawodach i rozgrywkach sportowych w różnych 
dyscyplinach sportu z wyłączeniem organizacji obozów sportowych. 

3. Oczekiwany cel realizacji zadania: wsparcie zadań publicznych Gminy Wieliczka z zakresu upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu poprzez promowanie wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy aktywnych form 
spędzania czas wolnego i zdrowego trybu życia, tworzenie warunków do rozwoju i promocji kultury fizycznej 
oraz sportu wśród mieszkańców Gminy zgodnie z „Programu współpracy Gminy Wieliczka z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023” 
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4. W przypadku otrzymanie niższej – w stosunku do wnioskowanej – kwoty dotacji, Oferentowi przysługuje 
prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania. Ograniczenie zakresu rzeczowego oferty, jak też zmiana 
terminu i miejsca realizacji przedmiotu oferty, wymaga korekty kosztów, zaktualizowania planu 
i harmonogramu działań oraz weryfikacji zakładanych rezultatów realizacji zadania. 

§ 5.  

1. Obowiązki Oferenta w ramach realizacji zadania: 

1) Warunkami realizacji zadania są: zapewnienie odpowiednich zasobów kadrowych i bazowych, podpisanie 
umowy po wygraniu konkursu. Osoby bezpośrednio realizujące zadania muszą posiadać odpowiednie 
kwalifikacje w tym zakresie, co należy wykazać w składanej ofercie; 

2) Oferent zobowiązany jest wypełnić wobec osób będących realizatorami zadania obowiązki informacyjne 
przewidziane w art. 13 oraz 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. RODO w przedmiocie zasad przetwarzania ich danych osobowych; 

3) Podmioty, przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego, zobowiązują się do wykonania zadania 
zgodnie z ofertą i na warunkach określonych w umowie o wsparciu realizacji zadania; 

4) Zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmiot nie będący stroną umowy, z zastrzeżeniem 
art. 16 ust. 7 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 

5) Podmioty wyłonione w konkursie są zobowiązane do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków 
otrzymanych na realizację umowy; 

6) Oferenci zobowiązani są do złożenia sprawozdania z realizacji zadania publicznego w terminie 30 dni od dnia 
zakończenia jego realizacji, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Rozporządzenia Przewodniczącego 
Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych 
wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2057); 

7) Oferenci zobowiązani są do stosowania wszelkich środków ochrony oraz obowiązujących ustaw, 
rozporządzeń oraz wytycznych w związku z epidemią spowodowaną rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-
CoV-2; 

8) W związku ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 
(t.j.: Dz. U.  z 2022 r., poz. 2240) Oferenci zobowiązani są stosowania przepisów w/w ustawy. Oferenci 
zobowiązani są podczas realizacji zleconego zadania zapewnić dostępności (adekwatną do charakteru 
przedsięwzięcia) osobom ze szczególnymi potrzebami, tak aby osoby te mogły wziąć udział w zadaniu na 
zasadzie równości z innymi osobami, na poziomie minimalnych wymagań określonych w art. 6-7 w/w 
ustawy. Dla wykazania realizacji tego obowiązku Oferent złoży oświadczenie jako załącznik do umowy. 

2. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane przesunięcia w zakresie poszczególnych pozycji kosztów 
działania oraz pomiędzy działaniami określonymi w „kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania 
publicznego” finansowanych z dotacji – pod warunkiem, że kwota zmniejszenia i zwiększenia nie przekroczy 
15 % pozycji kosztorysowej oraz dokonane przesunięcie środków między pozycjami kosztorysu nie spowoduje 
zmniejszenia lub zwiększenia łącznej kwoty przyznanej dotacji. 

Przesunięcia i zmiany, o których mowa powyżej są możliwe pod warunkiem zachowania procentowego 
udziału dotacji i środków własnych w kosztach realizowanego zadania określonych w „kalkulacji 
przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego”, stanowiącego załącznik do umowy. 

3. Oferenci, którzy otrzymali dofinansowanie, winni niezwłocznie po ogłoszeniu wyników konkursu, złożyć 
w Urzędzie Miasta i Gminy w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1: 

1) zaktualizowany plan i harmonogram działań; 

2) zaktualizowaną kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania; 

3) zaktualizowany opis zakładanych rezultatów proponowanych przez Oferenta przy realizacji zadania. 

§ 6.  

Przygotowanie oraz składanie ofert 
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1. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Oferent. 

2. Oferty wraz załącznikiem należy składać w zwykłych nieprzezroczystych i zaklejonych kopertach w Urzędzie 
Miasta i Gminy w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1, w terminie do 17 lutego 2023 r., do godz. 16.00. 

3. Oferty powinny być oznakowane następująco: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w roku 2023”. 

4. Oferty składane po określonym w warunkach konkursu terminie nie będą rozpatrywane. 

§ 7.  

Wybór ofert 

1. Wybór zlecenia na realizację zadań publicznych następuje w sposób zapewniający wysoką jakość wykonania 
danego zadania. 

2. Oceny ofert pod względem formalnym Komisja Konkursowa dokonuje na Kartach oceny formalnej oferty, 
której wzór stanowi załącznik Nr 3 do Regulaminu Komisji Konkursowych, stanowiący Załącznik 
do Zarządzenia Nr 313/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie 
regulaminu komisji konkursowych. 

3. Niespełnienie wymogów formalnych powoduje niedopuszczenie Oferenta do dalszego etapu oceny i skutkuje 
odrzuceniem oferty. 

4. Oceny ofert pod względem merytorycznym Komisja Konkursowa dokonuje na Kartach indywidualnej oceny 
ofert, której wzór stanowi Załącznik Nr 4 do Regulaminu Komisji Konkursowych, o którym mowa w ust.1. 
Ocena możliwości realizacji zadania przez Oferenta dokonywana jest w następujący sposób: w przypadku, gdy 
w wyniku oceny merytorycznej liczba uzyskanych przez Oferenta jest niższa niż 50% maksymalnej możliwej 
do uzyskania liczny punktów przyjmuje się, że Oferent nie ma możliwości realizacji zadania określonego 
w konkursie. 

5. Komisja Konkursowa może żądać od Oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 
Dopuszcza się poprawę oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych. Poprawy dokonuje Oferent na 
wezwanie Komisji Konkursowej. Nie usunięcie omyłki powoduje odrzucenie oferty. 

6. Komisja Konkursowa przedstawia Burmistrzowi Miasta i Gminy Wieliczka listę ofert spełniających kryteria, 
opracowaną na podstawie wyników konkursu, w celu dokonania wyboru Podmiotów, z którymi zostanie 
zawarta umowa realizacji zadania. 

7. Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka w drodze odrębnego 
zarządzenia do dnia 14 kwietnia 2023 r. 

8. Wyniki dokonanego wyboru Oferenta, któremu zostało zlecone zadanie podaje się do wiadomości publicznej 
w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce oraz 
na stronie internetowej Gminy Wieliczka. 

9. Zleceniodawca zawrze umowy z wybranymi Oferentami niezwłocznie po uzgodnieniu warunków umowy. 

10. W konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta. 

11. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu 
postępowania administracyjnego. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie. Każdy może żądać 
uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty. 

§ 8.  

Ocena realizacji zadania 

1. Sposób realizacji zadania będzie oceniony w oparciu o sprawozdania zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik 
nr 5 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 
2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz 
wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057) oraz w oparciu o ustalenia 
przeprowadzonych kontroli dokonywanych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

2. Burmistrz dokonuje kontroli i realizacji zadania publicznego, a w szczególności: 
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1) stanu realizacji zadania; 

2) efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania; 

3) prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania; 

4) prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy. 

§ 9.  

Klauzula informacyjna w związku z procedurą przyznania dotacji w ramach otwartego  konkursu ofert na realizację 
zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w roku 2023: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 
Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że: 

1) Administrator Danych. 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka z siedzibą przy 
ul. Powstania Warszawskiego 1 (32-020 Wieliczka), e-mail: magistrat@wieliczka.eu tel. +48 12 26 34 100 

2) Inspektor Ochrony Danych. 

W sprawach ochrony Pani/Pana danych można kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony 
Danych pod adresem e-mail iod@wieliczka.eu pod numerem telefonu 500 610 605 

3) Cele i podstawy przetwarzania. 

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu rozpatrzenia ofert realizacji zadania 
publicznego, podjęcia i wykonanie umowy o realizację zadania publicznego, a także sprawozdania 
z wykonania zadania publicznego 

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 

- art. 6 ust. 1 lit e RODO w związku z art. 4, art. 11, art. 13, art. 14 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Uchwałą nr XLVI/668/2022 Rady Miejskiej 
w Wieliczce z dnia 24 listopada 2022 r. 

- art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy) 

- art. 6 ust. 1 lit. f RODO  (dochodzenie i obrona przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z zawartą 
umową) 

4) Odbiorcy danych. 

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, które przetwarzają dane osobowe 
w imieniu Administratora na podstawie zawartej z administratorem umowy powierzenia przetwarzania 
danych osobowych: firmom prawniczym, audytorskim, firmom zajmującym się ochroną danych 
osobowych. 

5) Okres przechowywania danych. 

Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przechowywane przez 
okres wynikający z Rzeczowego Wykazu Akt (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 
2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych) 

6) Prawa osób, których dane dotyczą. 

Posiada Pani/Pan prawo do: 

a) dostępu do treści swoich danych; 

b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe; 

c) żądania usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO (z zastrzeżeniem ust 3 lit b i/lub e); 

d) ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO; 
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e) sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, gdyż podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit c 
RODO; 

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy 
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO, 

7) Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych. 

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procedur 
przyznania dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie 
upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w roku 2023  

8) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do automatycznego podejmowania decyzji (profilowanie). 

   

   
wz. Burmistrza 

 
 
 

Agnieszka Szczepaniak 
Zastępca Burmistrza 

ds. Społecznych 
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 27/2023 
Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka 
z dnia 25 stycznia 2023 r. 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT 

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka na podstawie art. 11 ust.1 pkt 1, ust. 2-4, w związku 
z art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: 
Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w roku 2023, zwany dalej 
konkursem. 

W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej 
i sportu poprzez szkolenie dzieci i młodzieży oraz ich udziału w zawodach i rozgrywkach sportowych 
w różnych dyscyplinach sportu z wyłączeniem organizacji obozów sportowych. 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację ww. zadań wynosi 750 000,00 zł (słownie: siedemset 
pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

Termin i miejsce składania ofert: do 17 lutego 2023 r., do godz. 16.00 w Urzędzie Miasta i Gminy 
w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1. 

Uczestnicy konkursu: organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.), prowadzące 
działalność statutową związaną z realizacją zadania objętego konkursem. 

Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2023 r. 

Kryteria stosowane przy wyborze ofert: 

1) możliwość realizacji zadania publicznego przez Oferenta, przy uwzględnieniu aktualnie posiadanych zasobów 
rzeczowych i kadrowych, ukierunkowanych na realizację zadania; 

2) ocena  kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego 
zadania; 

3) opis sposobu realizacji zadania oraz spójności i rzetelności oferty, w tym kwalifikacji osób, przy których 
udziale podmiot będzie realizował zadanie publiczne; 

4) planowany przez Oferenta udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł 
na realizację zadania publicznego; 

5) planowany przez Oferenta wkład osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków; 

6) analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych, w przypadku kiedy podmiot realizował w latach 
poprzednich zadanie publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania 
otrzymanych na ten cel środków. 

Oczekiwany cel realizacji zadania: wsparcie zadań publicznych Gminy Wieliczka z zakresu 
upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez promowanie wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy 
aktywnych form spędzania czas wolnego i zdrowego trybu życia, tworzenie warunków do rozwoju 
i promocji kultury fizycznej oraz sportu wśród mieszkańców Gminy zgodnie z „Programu współpracy 
Gminy Wieliczka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2023”    

Wybór ofert zostanie dokonany do dnia 14 kwietnia 2023 r. 

Zasady przyznania dotacji oraz pozostałe informacje dotyczące konkursu, w tym warunki otwartego 
konkursu ofert, określone są w Zarządzeniu Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka, którego załącznikiem 
jest niniejsze ogłoszenie. 

Dotacja na realizację zadania zostanie przekazana na podstawie pisemnej umowy zawartej z podmiotami 
wyłonionymi w wyniku przeprowadzenia konkursu. 
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Warunki konkursu oraz wzór oferty, umowy i sprawozdania dostępne są w Wydziale Kultury, Sportu, 
Turystyki i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 
1 (pod nr telefonu 12 26 34 132) oraz na stronie internetowej Gminy Wieliczka. 

Informacja o zrealizowanych zadaniach tego samego rodzaju oraz o koszcie ich realizacji w latach 
poprzednich: 

W roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych tj. w roku 2023 Gmina 
Wieliczka  nie realizowała do dnia ogłoszenia tegoż konkursu zadania w zakresie upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, w związku tym, na dzień ogłoszenia tego konkursu, 
nie przekazano organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3., środków 
finansowych. 

W roku poprzedzającym ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych tj. w roku 
2022 w zakresie upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży przekazano 
organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3. środki finansowe w kwocie 
700 000,00 zł - wg. poniższej tabeli: 

Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania publicznego 

Wysokość 
przyznanych 

środków 
publicznych 

(w zł) 
1. UKS Judo King Wieliczka Judo – sport olimpijski (szkolenie i udział w rywalizacji krajowej 

i międzynarodowej) 8 000,00 

2. Stowarzyszenie Szkoła 
Futbolu Staniątki 

Popularyzacja piłki nożnej wśród najmłodszych dzieci na terenie 
Gminy Wieliczka 8 000,00 

3. Wielicko – Gdowska Szkoła 
Walki PRIME Sztuki walki jako sport poprawiający sprawność ruchową 8 000,00 

4. Towarzystwo Sportowe 
WIELICZANKA 

Wyszkolenie i udział w zawodach dzieci i młodzieży z lekkiej 
atletyki 29 000,00 

5. Uczniowski Klub Sportowy 
SYGNECZÓW Futbol droga do sukcesu 17 000,00 

6. Uczniowski Klub Sportowy 
SYGNECZÓW Żegluj z nami ! 5 000,00 

7. Stowarzyszenie UKS 
REGIS Wieliczka 

Szkolenie w sekcji koszykówki chłopców, start w ligach i 
turniejach ogólnopolskich 33 000,00 

8. Towarzystwo Sportów 
Wodnych WODNIK 

„Pływać każdy może” – upowszechnianie pływania wśród dzieci 
i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Wieliczka 8 000,00 

9. Młodzieżowy Klub 
Sportowy Kung-Fu Kung Fu/Wushu – doskonała kultura fizyczna 2022 8 000,00 

10. Wielickie Towarzystwo 
Sportowe SOLNA 

Szkolenie sportowe oraz udział w meczach i zawodach w piłce 
siatkowej drużyn dziecięcych i młodzieżowych WTS Solna 34 000,00 

11. Towarzystwo Sportowe 
WIELICZANKA 

Udział drużyn młodzieżowych TS Wieliczanki w rozgrywkach 
piłkarskich w 2022 r. 37 000,00 

12. Ludowy Klub Sportowy 
GWIAZDA Brzegi 

Szkolenie i rozwój umiejętności piłkarskich dzieci i młodzieży 
i zawodników LKS Gwiazda Brzegi biorących udział w 
rozgrywkach organizowanych przez Polskie Związki Sportowe 

19 000,00 

13. LKS WĘGRZCANKA 
Węgrzce Wielkie Piłka nożna dla dzieci 16 000,00 

14. Wielicki Klub Karate 
Kyokushinkai 

Kształtowanie rozwoju psycho-fizycznego dzieci i młodzieży 
poprzez trening Karate Kyokushin 8 000,00 

15. Klub Sportowy GÓRNIK 
Wieliczka 

Prawidłowy rozwój fizyczny młodych zawodników piłki nożnej 
i boksu zrzeszonych w Klubie Sportowym Górnik Wieliczka 
w 2022 roku 

46 000,00 

16. Towarzystwo Sportowe 
WILGA Golkowice Kolarstwo - droga do sukcesu 8 000,00 

17. Towarzystwo Sportowe 
WILGA Golkowice Piłka nożna naszą pasją 13 000,00 

18. Wielicki Klub Sportowy 
OYAMA Oyama Karate sport na medal 8 000,00 

19. UKS Żaczek przy Szkole Trening czyni mistrza 9 000,00 
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Podstawowej w Węgrzcach 
Wielkich 

20. UKS FC Gwarek Wieliczka Organizacja zajęć gimnastycznych dla dziewcząt z Gminy 
Wieliczka 8 000,00 

21. UKS FC Gwarek Wieliczka 
Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z Gminy 
Wieliczka poprzez doskonalenie umiejętności gry w piłkę nożną 
i uczestnictwo w rozgrywkach ligowych oraz turniejach 
sportowych 

18 000,00 

22. LKS STRAŻAK Kokotów 
Szkolenie drużyn młodzieżowych LKS Strażak Kokotów 
reprezentujących Gminę Wieliczka w rozgrywkach 
organizowanych przez polskie związki sportowe w roku 2022 

17 000,00 

23. UKS Miasto Soli Wieliczka Rozwój Uczniowskiego Klubu Sportowego Miasto Soli Wieliczka 11 000,00 
24. Uczniowski Klub Sportowy 

MAGNUM Żyjmy zdrowo na sportowo 13 000,00 

25. Stowarzyszenie 
KORNELIUS Piłkarskie przedszkole 4 000,00 

26. Stowarzyszenie 
KORNELIUS Czas na rolki 3 000,00 

27. Stowarzyszenie 
KORNELIUS Badminton dla każdego 4 000,00 

28. Fundacja Akademia 
Piłkarska FUTBOLICA Rok treningowy 2022 - Futbolica 17 000,00 

29. Stowarzyszenie Klub 
Sportowy SMS Wieliczka 

Szkolenie w ramach zajęć dodatkowych w piłce nożnej Klubu 
Sportowego Szkoła Mistrzostwa Sportowego Wieliczka 8 000,00 

30. Stowarzyszenie Klub 
Sportowy SMS Wieliczka 

Szkolenie w ramach zajęć dodatkowych w piłce siatkowej 
zawodniczek Klubu Sportowego Szkoła Mistrzostwa Sportowego 
Wieliczka 

5 000,00 

31. Stowarzyszenie Klub 
Sportowy SMS Wieliczka 

Szkolenie w ramach zajęć dodatkowych w pływaniu uczniów 
Zespołu Szkół Niepublicznych Mistrzostwa Sportowego 
Wieliczka 

5 000,00 

32. LKS Czarnochowice Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej i siatkówce 15 000,00 
33. Fundacja Wspierania 

i Rozwoju PROFONDITA STEP UP – zatańcz z nami 7 000,00 

34. 
Szkoła Mistrzostwa 
Sportowego Solne Miasto 
Wieliczka 

Szkolenie w sekcji futsalowej młodzieżowców, przygotowanie 
orazudział w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Futsalu 18 000,00 

35. 
Szkoła Mistrzostwa 
Sportowego Solne Miasto 
Wieliczka 

Szkolenie i rozwój umiejętności oraz współzawodnictwo dzieci 
w sekcji piłki nożnej 18 000,00 

36. Uczniowski Klub Sportowy 
GIMNAZJON Gimnastyka – sprawność, radość, zdrowie (edycja 2022) 16 000,00 

37. Stowarzyszenie MKS MOS 
Wieliczka 

Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej dziewcząt, udział 
w turniejach i ligach 36 000,00 

38. Stowarzyszenie MKS MOS 
Wieliczka 

Szachowe szkolenie dzieci i młodzieży, udział w turniejach i 
ligach 10 000,00 

39. 
Stowarzyszenie 
BADMINTON LIDER 
Wieliczka 

Badminton z plaży po medale na Olimpiadzie 5 000,00 

40. Ludowy Klub Sportowy 
Śledziejowice 

Organizacja i zapewnienie zajęć sportowych dla dzieci i 
młodzieży zamieszkałych w miejscowości oraz okolicach sołectwa 
Śledziejowice 

17 000,00 

41. Klub Sportowy WILGA 
Koźmice Wielkie 

Szkolenie oraz udział w rozgrywkach piłkarskich drużyn 
młodzieżowych Klubu Sportowego Wilga Koźmice Wielkie 19 000,00 

42. Stowarzyszenie Klub 
Sportowy MCT 

Przygotowanie dzieci i młodzieży do startów w regionalnych 
i ogólnopolskich zawodach tańca towarzyskiego 8 000,00 

43. 
Wielickie Towarzystwo 
Sportowe Akademia 
Piłkarska 

Organizacja zajęć sportowych, upowszechnianie kultury fizycznej 
wśród dzieci i młodzieży z Gminy Wieliczka przez doskonalenie 
umiejętności gry w piłkę nożną oraz uczestnictwo w rozgrywkach 
ligowych, turniejach piłkarskich, piknikach sportowych w roku 
2022 

16 000,00 

44. Stowarzyszenie SOLNE 
MIASTO Wieliczka Szkolenie z pływania oraz udział w zawodach pływackich 19 000,00 
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45. Klub Sportowy CONTRA 
Sułków 

Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji piłki nożnej KS Contra 
Sułków 18 000,00 

46. Uczniowski Klub Sportowy 
LIDER Siercza 

Treningi wspinaczkowe dzieci i młodzieży oraz start zawodników 
UKS Lider w zawodach Mistrzostw i Pucharu Polski 11 000,00 

47. Uczniowski Klub Sportowy 
LIDER Siercza 

Treningi lekkoatletyczne dzieci i młodzieży oraz przygotowanie 
do startów w zawodach Mistrzostw Polski 15 000,00 

48. Stowarzyszenie Grappling 
Kraków Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży 5 000,00 

49. Małopolski Związek Ju-
Jitsu Małopolska Liga Ju-Jitsu (dzieci i młodzieży) – Salt Cup 5 000,00 

50. LKS Czarnochowice Turniej sportowy z okazji 100-lecia LKS Czarnochowice w 2022 
r. 7 000,00 

W roku 2021 w zakresie upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży przekazano 
organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3. środki finansowe w kwocie 
715 000,00 zł - wg. poniższej tabeli: 

Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania publicznego 

Wysokość 
przyznanych 

środków 
publicznych (w 

zł) 
1. Stowarzyszenie Szkoła 

Futbolu Staniątki  
Popularyzacja piłki nożnej wśród najmłodszych dzieci na terenie 
Gminy Wieliczka 9 000,00 

2. Towarzystwo Sportów 
Wodnych WODNIK 

„Pływać każdy może” – upowszechnianie pływania wśród dzieci 
i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Wieliczka 10 000,00 

3. UKS Judo King Wieliczka  Judo – sport olimpijski (szkolenie i udział w rywalizacji krajowej 
i międzynarodowej)  10 000,00 

4. Młodzieżowy Klub 
Sportowy Kung-Fu  Kung Fu/Wushu – doskonała kultura fizyczna 2021 10 000,00 

5 
Szkoła Mistrzostwa 
Sportowego Solne Miasto 
Wieliczka  

Szkolenie w sekcji futsalowej młodzieżowców, przygotowanie 
oraz udział w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski Futsalu 22 500,00 

6. 
Szkoła Mistrzostwa 
Sportowego Solne Miasto 
Wieliczka  

Szkolenie  i rozwój umiejętności oraz współzawodnictwo dzieci 
w sekcji piłki nożnej 21 500,00 

7. Uczniowski Klub Sportowy 
Sygneczów Żegluj z nami ! 5 000,00 

8. Uczniowski Klub Sportowy 
Sygneczów Futbol droga do sukcesu 23  000,00 

9. Stowarzyszenie Kornelius  Czas na rolki  5 000,00 
10. Stowarzyszenie Kornelius  Piłkarskie przedszkole  4 000,00 

11. Ludowy Klub Sportowy 
Gwiazda Brzegi 

Szkolenie i rozwój umiejętności piłkarskich dzieci i młodzieży 
i  zawodników LKS Gwiazda Brzegi biorących udział  w 
rozgrywkach organizowanych przez Polskie Związki Sportowe 

19 000,00 

12. Klub Sportowy Górnik 
Wieliczka 

Prawidłowy rozwój fizyczny młodych zawodników piłki nożnej 
i boksu  zrzeszonych w Klubie Sportowym Górnik Wieliczka 
w 2021 roku 

49 000,00 

13. 
Stowarzyszenie Sportowe 
Wielicko – Gdowska Szkoła 
Walki PRIME  

Sztuki walki jako sport poprawiający sprawność ruchową 10 000,00 

14. 
Wielickie Towarzystwo 
Sportowe Akademia 
Piłkarska 

Organizacja zajęć sportowych, upowszechnianie kultury fizycznej 
wśród dzieci i młodzieży z Gminy Wieliczka przez doskonalenie 
umiejętności gry w piłkę nożną oraz uczestnictwo w rozgrywkach 
ligowych, turniejach piłkarskich, piknikach sportowych w roku 
2021 

16 000,00 

15. Uczniowski Klub Sportowy 
Lider 

Treningi lekkoatletyczne dzieci i młodzieży oraz starty 
zawodników UKS Lider w zawodach sportowych 5 000,00 

16. Uczniowski Klub Sportowy 
Lider 

Treningi wspinaczkowe dzieci i młodzieży oraz start zawodników 
UKS Lider w zawodach sportowych 13 000,00 

17. UKS Żaczek przy Szkole 
Podstawowej im. Trening czyni mistrza 9 000,00 
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J. Korczaka w Węgrzcach 
Wielkich 

18. Uczniowski Klub Sportowy  
FC Gwarek Wieliczka  

Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z Gminy 
Wieliczka poprzez doskonalenie umiejętności gry w piłkę nożną i 
uczestnictwo w rozgrywkach ligowych oraz turniejach sportowych  

20 000,00 

19. Małopolski Związek Ju-Jitsu  Małopolska Liga Ju-Jitsu (dzieci i młodzieży) – Salt Cup 7 000,00 
20. Stowarzyszenie Solne 

Miasto Wieliczka Szkolenie z pływania oraz udział w zawodach pływackich   21 000,00 

21. Wielicki Klub Karate 
Kyokushinkai 

Kształtowanie rozwoju  psycho-fizycznego dzieci i młodzieży 
poprzez trening Karate Kyokushin 10 000,00 

22. Stowarzyszenie UKS Regis 
Wieliczka  

Szkolenie w sekcji koszykówki chłopców, start w ligach i 
turniejach ogólnopolskich 35 000,00 

23. Klub Sportowy Contra 
Sułków 

Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji piłki nożnej KS Contra 
Sułków  23 000,00 

24. Klub Sportowy Wilga 
Koźmice Wielkie 

Szkolenie oraz udział w rozgrywkach piłkarskich drużyn 
młodzieżowych Klubu Sportowego Wilga Koźmice Wielkie  23 000,00 

25 Towarzystwo Sportowe 
Wieliczanka Wyszkolenie dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce 33 000,00 

26. Towarzystwo Sportowe 
Wieliczanka 

Udział drużyn młodzieżowych TS Wieliczanki w rozgrywkach 
piłkarskich w 2021 r. 39 000,00 

27. Stowarzyszenie Grappling 
Kraków  

Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży (Ju-Jitsu, Grappling, 
Capoeira) 7 000,00 

28. Stowarzyszenie CHOKU 
SIE   Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży sztuki sportów obronnych 10 000,00 

29. UKS Miasto Soli Wieliczka  Rozwój Uczniowskiego Klubu Sportowego Miasto Soli Wieliczka  12 000,00 

30. Ludowy Klub Sportowy 
Śledziejowice 

Zapewnienie oraz organizacja  zajęć sportowych dla dzieci i 
młodzieży z Gminy Wieliczka zamieszkałych w miejscowości oraz 
okolicach sołectwa Śledziejowice  

19 000,00 

31 LKS Węgrzcanka Węgrzce 
Wielkie  Piłka nożna dla dzieci   19 000,00 

32. Fundacja Wspierania i 
Rozwoju Profondita  

Taniec to ruch – ruch to zdrowie! Popularyzacja tańca jako 
aktywnej formy spędzania czasu wolnego oraz poprawa ogólnej 
sprawności fizycznej wśród dzieci i młodzieży 

7 000,00 

33. Wielicki  Klub Sportowy 
Oyama Oyama Karate  sport na medal  10 000,00 

34. Fundacja Akademia 
Piłkarska Futbolika  Aktywny wypoczynek – piłka nożna dla dzieci z regionu 7 000,00 

35. Wielickie Towarzystwo 
Sportowe SOLNA 

Szkolenie sportowe oraz udział w meczach i zawodach w piłce 
siatkowej drużyn dziecięcych i młodzieżowych WTS Solna 38 000,00 

36. 
Fundacja Szkoła 
Mistrzostwa Sportowego 
Wieliczka 

Szkolenie w ramach zajęć dodatkowych w piłce nożnej uczniów 
Zespołu Szkół Niepublicznych Mistrzostwa Sportowego Wieliczka  10 000,00 

37. 
Fundacja Szkoła 
Mistrzostwa Sportowego 
Wieliczka 

Szkolenie w ramach zajęć dodatkowych w pływaniu uczniów 
Zespołu Szkół Niepublicznych Mistrzostwa Sportowego Wieliczka 6 000,00 

38. 
Fundacja Szkoła 
Mistrzostwa Sportowego 
Wieliczka 

Szkolenie w ramach zajęć dodatkowych w piłce siatkowej 
uczennic Zespołu Szkół Niepublicznych Mistrzostwa Sportowego 
Wieliczka 

 6 000,00 

39. Towarzystwo Sportowe 
Wilga Golkowice Piłka nożna naszą pasją 16 000,00 

40. Towarzystwo Sportowe 
Wilga Golkowice Kolarstwo - droga do sukcesu 10 000,00 

41. Uczniowski Klub Sportowy 
Magnum Żyjmy zdrowo na sportowo 13 000,00 

42. Uczniowski Klub Sportowy 
Gimnazjon Gimnastyka – sprawność, radość, zdrowie (edycja 2021) 18 000,00 

43. Stowarzyszenie  MKS MOS 
Wieliczka  

Szachowe szkolenie dzieci i młodzieży, udział w turniejach i 
ligach 10 000,00 

44. Stowarzyszenie MKS MOS 
Wieliczka 

Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej dziewcząt, udział 
w turniejach i ligach 40 000,00 

45. Stowarzyszenie Badminton 
Lider Wieliczka  

Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży poprzez udział 
Badminton Lider Wieliczka w zawodach krajowych oraz 5 000,00 
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weekendy z badmintonem  

  

   

   
wz. Burmistrza 

 
 
 

Agnieszka Szczepaniak 
Zastępca Burmistrza 

ds. Społecznych 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 24DACBDE-7BF3-4894-9C5C-F89FFAC4F906. Podpisany Strona 14 z 14


	Zarządzenie
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Paragraf 4
	Paragraf 4 Ustęp 1
	Paragraf 4 Ustęp 2
	Paragraf 4 Ustęp 3

	Paragraf 5
	Paragraf 5 Ustęp 1
	Paragraf 5 Ustęp 2
	Paragraf 5 Ustęp 3
	Paragraf 5 Ustęp 4
	Paragraf 5 Ustęp 5

	Paragraf 6
	Paragraf 7
	Paragraf 8

	Zalacznik 1
	Zalacznik 1 Paragraf 1
	Zalacznik 1 Paragraf 1 Ustęp 1
	Zalacznik 1 Paragraf 1 Ustęp 2
	Zalacznik 1 Paragraf 1 Ustęp 3
	Zalacznik 1 Paragraf 1 Ustęp 4
	Zalacznik 1 Paragraf 1 Ustęp 5
	Zalacznik 1 Paragraf 1 Ustęp 6
	Zalacznik 1 Paragraf 1 Ustęp 7
	Zalacznik 1 Paragraf 1 Ustęp 8
	Zalacznik 1 Paragraf 1 Ustęp 9

	Zalacznik 1 Paragraf 2
	Zalacznik 1 Paragraf 2 Ustęp 1
	Zalacznik 1 Paragraf 2 Ustęp 2
	Zalacznik 1 Paragraf 2 Ustęp 3
	Zalacznik 1 Paragraf 2 Ustęp 4
	Zalacznik 1 Paragraf 2 Ustęp 5
	Zalacznik 1 Paragraf 2 Ustęp 6
	Zalacznik 1 Paragraf 2 Ustęp 7
	Zalacznik 1 Paragraf 2 Ustęp 8
	Zalacznik 1 Paragraf 2 Ustęp 9
	Zalacznik 1 Paragraf 2 Ustęp 10

	Zalacznik 1 Paragraf 3
	Zalacznik 1 Paragraf 3 Ustęp 1
	Zalacznik 1 Paragraf 3 Ustęp 1 Punkt 1
	Zalacznik 1 Paragraf 3 Ustęp 1 Punkt 2

	Zalacznik 1 Paragraf 3 Ustęp 2
	Zalacznik 1 Paragraf 3 Ustęp 3
	Zalacznik 1 Paragraf 3 Ustęp 4
	Zalacznik 1 Paragraf 3 Ustęp 5
	Zalacznik 1 Paragraf 3 Ustęp 6

	Zalacznik 1 Paragraf 4
	Zalacznik 1 Paragraf 4 Ustęp 1
	Zalacznik 1 Paragraf 4 Ustęp 2
	Zalacznik 1 Paragraf 4 Ustęp 3
	Zalacznik 1 Paragraf 4 Ustęp 4

	Zalacznik 1 Paragraf 5
	Zalacznik 1 Paragraf 5 Ustęp 1
	Zalacznik 1 Paragraf 5 Ustęp 1 Punkt 1
	Zalacznik 1 Paragraf 5 Ustęp 1 Punkt 2
	Zalacznik 1 Paragraf 5 Ustęp 1 Punkt 3
	Zalacznik 1 Paragraf 5 Ustęp 1 Punkt 4
	Zalacznik 1 Paragraf 5 Ustęp 1 Punkt 5
	Zalacznik 1 Paragraf 5 Ustęp 1 Punkt 6
	Zalacznik 1 Paragraf 5 Ustęp 1 Punkt 7
	Zalacznik 1 Paragraf 5 Ustęp 1 Punkt 8

	Zalacznik 1 Paragraf 5 Ustęp 2
	Zalacznik 1 Paragraf 5 Ustęp 3
	Zalacznik 1 Paragraf 5 Ustęp 3 Punkt 1
	Zalacznik 1 Paragraf 5 Ustęp 3 Punkt 2
	Zalacznik 1 Paragraf 5 Ustęp 3 Punkt 3


	Zalacznik 1 Paragraf 6
	Zalacznik 1 Paragraf 6 Ustęp 1
	Zalacznik 1 Paragraf 6 Ustęp 2
	Zalacznik 1 Paragraf 6 Ustęp 3
	Zalacznik 1 Paragraf 6 Ustęp 4

	Zalacznik 1 Paragraf 7
	Zalacznik 1 Paragraf 7 Ustęp 1
	Zalacznik 1 Paragraf 7 Ustęp 2
	Zalacznik 1 Paragraf 7 Ustęp 3
	Zalacznik 1 Paragraf 7 Ustęp 4
	Zalacznik 1 Paragraf 7 Ustęp 5
	Zalacznik 1 Paragraf 7 Ustęp 6
	Zalacznik 1 Paragraf 7 Ustęp 7
	Zalacznik 1 Paragraf 7 Ustęp 8
	Zalacznik 1 Paragraf 7 Ustęp 9
	Zalacznik 1 Paragraf 7 Ustęp 10
	Zalacznik 1 Paragraf 7 Ustęp 11

	Zalacznik 1 Paragraf 8
	Zalacznik 1 Paragraf 8 Ustęp 1
	Zalacznik 1 Paragraf 8 Ustęp 2
	Zalacznik 1 Paragraf 8 Ustęp 2 Punkt 1
	Zalacznik 1 Paragraf 8 Ustęp 2 Punkt 2
	Zalacznik 1 Paragraf 8 Ustęp 2 Punkt 3
	Zalacznik 1 Paragraf 8 Ustęp 2 Punkt 4


	Zalacznik 1 Paragraf 9
	Zalacznik 1 Punkt 1
	Zalacznik 1 Punkt 2
	Zalacznik 1 Punkt 3
	Zalacznik 1 Punkt 3 Tiret 1 (1)
	Zalacznik 1 Punkt 3 Tiret 2 (2)
	Zalacznik 1 Punkt 3 Tiret 3 (3)

	Zalacznik 1 Punkt 4
	Zalacznik 1 Punkt 5
	Zalacznik 1 Punkt 6
	Zalacznik 1 Punkt 6 Litera a
	Zalacznik 1 Punkt 6 Litera b
	Zalacznik 1 Punkt 6 Litera c
	Zalacznik 1 Punkt 6 Litera d
	Zalacznik 1 Punkt 6 Litera e
	Zalacznik 1 Punkt 6 Litera f

	Zalacznik 1 Punkt 7
	Zalacznik 1 Punkt 8

	Zalacznik 2
	Zalacznik 2 Punkt 1
	Zalacznik 2 Punkt 2
	Zalacznik 2 Punkt 3
	Zalacznik 2 Punkt 4
	Zalacznik 2 Punkt 5
	Zalacznik 2 Punkt 6


