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4s'3$§ siysa Zarządzenie Nr 551 t2o15
Burmistrza Nysy

z dnia 30 grudnia 2015 roku

w sprawie ogłoszenia wyników otwańego konkursu ofeń na wsparcie realizacji zadań
publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznei na rok 2016

Na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r, o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z2014 r. poz. 1118, ze zm,) zaządzam, co następuje:

1

Ogłaszam wyniki otwańego konkursu ofeń na wsparcie realizacji zadań publicznych
z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznĄ na rok 2016, popżez|
upowszechnianie kultury fizycznĄ wśród osób z niepełnosprawnością, prowadzenie
współzawodnictwa sportowego w szkołach podstawowych i gimnazjalnych, organizację
i przeprowadzenie ząęć spońowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z Gminy Nysa,
organizację i pzeprowadzenie imprez spońowych, rekreacyjnych lub spońowo-
rekreacyjnych na terenie Gminy Nysa, organizację i pzeprowadzenie imprezy sportowo-
rekreacyjnej pn. ,,lgrzyska spońowe dla dzieci i młodzieży", organizację aktywności fizycznej
osób starszych, które stanowią załącznik do niniejszego Zarządzenia,

2
Wykonanie zaządzenia powieza się Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Polityki Społecznej
Uzędu Miejskiego w Nysie.

3
Zaządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nysie pzy
ul. Kolejowej 15, na stronie internetowej Urzędu: www.nysa.eu oraz w Biuletynie lnformacji
Publicznej.

4
Zaządzenie wch odzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznlk do Zarządzenia Nr 551 12015
Burmistza Nysy z dnia 30 grudnia2015 roku

Tabela Nr 1

Nr oferty Rodzaj zadanla Nazwa oferenta Tytuł zadania Przyznana kwota
dotacji

1
U powszech n ian ie ku ltu ry tizy cznej
wśród osób z niepełnosprawnośclą

Nyski Klub Sportowo-Tu rystyczny
N iewidomych i Słabowidzących "ATUT"

Zajęcia w sekcjach spońowych osób
niepełnosprawnych 8 000,00

2
P rowad zenie ws półzawod n i ctwa
sportowego w szkołach
podstawowych i gimnazjalnych

Nyski Szkolny Związek Sportowy Nyskie lgrzyska Młodziezy SzkoInej 40 000,00

3

Organizacja i pzeprowadzenie zajęć
sportowo-rekreacyj nych d !a dzieci

i młodzieży z Gminy Nysa

Nyski Szkolny Związek Spońowy
"Aktynruność sportowa - moim sposobem
na życie" 15 335,00

4 Uczniowski Klub Sportowy "Piłkarskie
Szkraby"

"Bądź aktywny od przedszkolaka" - piłka
nozna dla dzieci w wieku 4 - 12lat 1 540,00

5
Stowazyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi
Goświnowice Mali piłkarze z Goświnowic 3 125,00

6

Organizacja i pzeprowadzenie imprez
sportowych, rekreacyjnych lub

sportowo-rekreacyjnych na teren ie
Gminy Nysa

Stowazyszen ie "Nasza Lipowa" Zawody spońowe - "Mały Olimpllczyk" 1 150,00

7 Uczniowski Klub Sportowy "Piłkarskie
Szkraby"

Organizacja turniejów piłkarskich dla
dzieci w wieku 4-12lat 0,00

8 Nyska Formacja Obronno Taktyczna XV! Międzynarodowe Seminarium Sztuk
Walki i Technik lntenruencji

0,00

9 Klub Zeglarski NYSA Regaty zeglarskie o Puchar Nysy 2 500,00

10 Klub Zeglarski NYSA Regaty zeglarskie o Mistrzostwo Nysy 1 500,00

11 Organ iz aila i przeprowadzen ie
imprezy sportowo-rekreacyj nej pn.

"lgrzyska spońowe dla dzieci
i młodzieży"

Nyski Szkolny Związek Sportowy
lgrzyska sportowe dla dzieci
i młodziezy 10 000,00

12
Uczniowski Klub Spońowy "Piłkarskie
Szkraby" Nyskie lgzyska Przedszkolaka - 2016 0,00

13

Organ lzacja aktywno ści fizycznej osób
starszych

Międzyszkolny Uczniowski Klub
Sportowy "GlM 2"

ZĄęcia ru ch owo-ta n ecz n e
"SENloRsZoK V, 4 000,00

14
Stowarzyszenle na Rzecz Rozwoju Wsi
Goświnowice

W zdrowym ciele zdrowy duch -

aktynrun o śc fizy czn a G oświ n owickich
seniorów

1 000,00

15

Klub Turystyki Popularnej "Szarotka"
w Nysie

O rg a n iz aqa aktyrun o ścl fizy cznej osób
starszych poprzez przeprowadzenie dla
tego środowiska imprez kajakowych na
akwenach Gminy i Miasta Nysa w 2016
roku

0,00

Sumą 88 150,00


