
ZARZĄDZENIE NR ZW.0050.7.2021 
WÓJTA GMINY POPÓW 
z dnia 12 stycznia 2021 r.

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 
10 grudnia 2020 r. na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku w gminie 
Popów.

Na podstawie art.15 ust.1, 2g, 2h, 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1057 z późn. zm.), w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na 
realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa 
narodowego, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, wypoczynku dzieci i 
młodzieży, turystyki krajoznawstwa, ochrony, promocji zdrowia oraz działalności na 
rzecz osób niepełnosprawnych w Gminie Popów w roku 2021

zarządzam, co następuje :

§1
W wymienionym publicznym konkursie ofert na realizację zadania publicznego 
wpłynęły w wymaganym terminie oferty dla podmiotów :
1. Klub Sportowy „LISWARTA” Popów, ul. Długosza 7, 42-110 Popów -  z datą 
wpływu 07.01.2021 roku:

- rodzaj zadania publicznego w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury 
fizycznej w gminie Popów w roku 2021 ,pt. „Wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej i sportu”

2. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Kłobuck, ul. 
Orzechowskiej 44 -  z datą wpływu 07.01.2021 roku:

- rodzaj zadania publicznego w zakresie nr 1: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 
i dziedzictwa narodowego, pt. „Organizowanie imprez, festynów promujących 
gminę HARC PIKNIK”,

- rodzaj zadania publicznego w zakresie nr 2: upowszechniania kultury fizycznej 
i sportu, pt. „Propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych aktywności 
ruchowej poprzez udział w sportowych grach zespołowych SPORT TO 
ZDROWIE”.

§2
W wyniku rozpatrzenia ofert przy uwzględnieniu kryteriów wymienionych w art.15 
ust.1 ustawy, kryteriów określonych w ogłoszeniu o konkursie oraz po zapoznaniu się 
z protokołem Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr ZW.0050.6.2021 
Wójta Gminy Popów z dnia 7 stycznia 2021 r. wybrałem do realizacji zadania 
publicznego w 2021 roku następujące podmioty :
1. Klub Sportowy „Liswarta” Popów, ul. Jana Długosza 7, 42-110 Popów:



Rodzaj zadania publicznego: wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej 
w gminie Popów w roku 2021.
Tytuł zadania publicznego: „Upowszechniania kultury fizycznej i sportu” 
Wysokość przyznanych środków publicznych: 75.000,00zł.

2. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Kłobuck, ul. Orzeszkowej 
44, 42-100 Kłobuck:
Rodzaj zadania publicznego: w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 
i dziedzictwa narodowego.
Tytuł zadania publicznego: „Organizowanie imprez, festynów promujących 
gminę HARC-PIKNIK”.
Wysokość przyznanych środków publicznych: 2.000,OOzł.

Nie przyznano kwoty dotacji dla:
- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Kłobuck, ul. 

Orzechowskiej 44, 42-100 Kłobuck na zadania publiczne w zakresie 
upowszechniania kultury fizycznej i sportu pt. „Propagowanie wśród dzieci, 
młodzież i dorosłych aktywności ruchowej poprzez udział w sportowych grach 
zespołowych SPORT TO ZDROWIE”-z e  względu na niską ocenę zadania.

§3
Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Popów

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu:
- w Biuletynie Informacji Publicznej UG Popów,
- na tablicy ogłoszeń UG Popów,

Otrzymują:
1. Skarbnik Gminy,
2. Klub Sportowy „Liswarta” Popów, ul. Jana Długosza 7.
3. ZHP Hufiec Kłobuck, ul. Orzechowskiej 44.


