
Zarządzenie Nr 13/2022 

Burmistrza Miasta Augustowa 

z dnia 11 stycznia 2022 r. 

 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy Miasta 

Augustów w 2022 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z 

uwzględnieniem programów profilaktycznych. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 15 ust. 2g-2j ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 1057 z późn. 

zm.), zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1.Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert, ogłoszonego zarządzeniem Burmistrza Miasta 

Augustowa Nr 387/2021 z dnia 8 grudnia 2021 roku na realizację zadania publicznego Gminy Miasta 

Augustów w 2022 roku w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z 

uwzględnieniem programów profilaktycznych. 

2. Wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym, wraz  

z kwotami dotacji oraz tych, które nie uzyskały dofinansowania stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. 

§  2.  Zawarcie umowy winno nastąpić przed rozpoczęciem realizacji zadania publicznego. 

§ 3. 1. Zleceniobiorca zobowiązany jest w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia wyników dostarczyć 

niezbędne dokumenty potrzebne do podpisania umowy, w tym: 

1) zaktualizowany kosztorys wraz z zakresem rzeczowym zadania dostosowane do kwoty przyznanej 

dotacji oraz zaktualizowany harmonogram działań i zakładanych rezultatów realizacji zadania, które 

będą stanowić załącznik do umowy w przypadku uzyskania dotacji w niższej kwocie niż 

wnioskowana, 

2) w przypadku zmiany danych organizacji, zawartych w ofercie, niezbędnych do przygotowania 

umowy, należy złożyć oświadczenie oraz załączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. 

2. Niezłożenie zaktualizowanych dokumentów w terminie wskazanym w ust. 1 jest równoznaczne z 

rezygnacją oferenta z realizacji zadania publicznego i przyznanej dotacji. 

§ 4. Ogłoszenie o wynikach konkursu publikuje się poprzez jego umieszczenie: 

1) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie; 

2) w Biuletynie Informacji Publicznej; 

3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Augustowie. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Burmistrz 

/-/ 

Mirosław Karolczuk 



Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 13/2022 

z dnia 11 stycznia 2022 r. 

 

Wysokość dotacji na realizacje zadań publicznych Gminy Miasta Augustów w 2022 roku 

 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu z uwzględnieniem programów profilaktycznych 

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Wnioskowana kwota 

dotacji 

Przyznana kwota 

dotacji 

Uwagi  

1. Uczniowski Klub 

Sportowy ,,Centrum” 

Augustów 

RAZEM TWORZYMY 

AUGUSTOWSKĄ SIATKÓWKĘ- 

szkolenie uzdolnionej siatkarsko 

młodzieży. 

62 800,00 zł 59 000,00 zł -------------- 

2. Augustowski Klub Karate 

Kyokushin 

Popularyzacja sportu karate 

kyokushin, udział w zawodach i 

szkoleniach. 

28 500,00 zł 20 000,00 zł -------------- 

3. Uczniowski Klub 

Sportowy „TECHNIK” 

Augustów 

Szkolenie sportowe w lekkiej atletyce 

UKS Technik Augustów 

43 000,00 zł 41 000,00 zł -------------- 

4. Uczniowski Klub 

Sportowy MOS Augustów 

Popularyzacja narciarstwa wodnego za 

wyciągiem 

15 020,00 zł 9 000,00 zł -------------- 

5. Oddział Polskiego 

Towarzystwa Turystyczno-

Krajoznawczego w 

Augustowie 

Augustów Cup- regaty żeglarskie 

Pucharu Polski Jachtów Kabinowych 

7 500,00 zł 7 200,00 zł -------------- 

6. Uczniowski Klub 

Sportowy NORD 

Żeglarskie pasje 13 980,00 zł 9 000,00 zł -------------- 

7. Klub AIKIDO 

KRESMENI 

Augustów trenuje AIKIDO! 14 200,00 zł 5 500,00 zł -------------- 



8. Augustowski Klub 

Sportów Wrotkarskich i 

Rowerowych 

Rowerowa majówka rodzinna 6 480,00 zł 6 300,00 zł -------------- 

9. Augustowski Klub 

Sportowy „SPARTA”  

Kajakowy Augustów 116 000,00 zł 90 000,00 zł -------------- 

 

 

Burmistrz 

/-/ 

Mirosław Karolczuk 


