
ZARZĄDZENIE NR 19/2022 

 

WÓJTA GMINY  

KARCZMISKA 

z dnia 10 marca 2022 r. 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 

w 2022 roku z zakresu: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 

Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1057 ze zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1. Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert z dnia 01 lutego 2022 r. na realizację zadań 

publicznych z zakresu: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 roku.   

 
2. Ogłoszenie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń 

w Urzędzie Gminy Karczmiska, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej 

Gminy Karczmiska. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącej komisji konkursowej do opiniowania ofert 

złożonych na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Karczmiska w 2022 r.  

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

    

    
 Wójt Gminy 

 

                (-) Janusz Goliszek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do  

Zarządzenia Nr 19/2022 

 Wójta Gminy Karczmiska 

 z dnia 10 marca 2022 r. 

OGŁOSZENIE 

wyników otwartego konkursu ofert z dnia 01 lutego 2022 r. na realizację zadań publicznych 

w 2022 roku z zakresu: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  

oraz wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. 

 

Podział środków 

L.p.  Nazwa oferenta Nazwa i tytuł realizowanego zadania 

Przyznana 

dotacja 

(w zł) 
 

I. Z zakresu: kultura, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 20 000,00 

1.  
Koło Gospodyń Wiejskich 

w Karczmiskach  

„Jubileusz 90-lecia Koła Gospodyń Wiejskich  

w Karczmiskach” 
5 185,00 

2.  
Towarzystwo Starożytni-

cze w Chodliku 

„Europejskie Dni Archeologii 2022 oraz ścieżka 

dydaktyczna po grodzisku w Chodliku” 
14 815,00 

II. 

Z zakresu: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

prowadzenie szkolenia sportowego w grupach dla dzieci, młodzieży  

i dorosłych  

26 000,00 

1. 

Uczniowski Klub Sporto-

wy Zespołu Szkół  

Karczmiska 

„Prowadzenie szkolenia sportowego w grupach 

dla dzieci, młodzieży i dorosłych” 
26 000,00 

II. 
Z zakresu: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

organizacja zawodów sportowych, turniejów i imprez sportowo-rekreacyjnych 
14 000,00 

1. 
Ochotnicza Straż Pożarna 

Karczmiska Drugie 

„Organizacja zawodów sportowych, turniejów  

i imprez sportowo-rekreacyjnych” 
4 994,10 

2.  

Uczniowski Klub Sporto-

wy Zespołu Szkół  

Karczmiska 

„Organizacja zawodów sportowych, turniejów  

i imprez sportowo-rekreacyjnych” 
9 005,90 

 Razem kwota przyznanych środków  60 000,00 

 

 

 

 

 

         
         Wójt Gminy 

 

         (-) Janusz Goliszek 

 

 


