
Zarządzenie Nr 1/2021 

Wójta Gminy Łącko 

Z dnia 8 stycznia 2021 r. 

w sprawie: wyboru najkorzystniejszych ofert złożonych w ramach otwartego konkursu 

ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łącko na rok 2021. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U.2020.713), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz.U.2019.869), art. 15 ust. 2h Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057), Uchwały Nr 94/XXVI/2020 Rady Gminy 

Łącko z dnia 21 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy 

Łącko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok, 

Wójt Gminy Łącko zarządza co następuje : 

§ 1 

Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr 

Nr 101/2020 Wójta Gminy Łącko z dnia 11 grudnia 2020 r. dokonuję rozstrzygnięcia 

konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego w zakresie: 

• Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji (92195) 40 000 zł. 

1. Towarzystwo Miłośników Ziemi Łąckiej w Łącku przyznano dotację na zadanie 

„Almanach Łącki nr 34 i 35/2021” w wysokości 9 200,00 zł. 

2. Stowarzyszenie „Amatorski Ruch Artystyczny Ziemi Łąckiej” w Łącku przyznano 

dotację na zadanie „Kulturalne Łącko – cykl wydarzeń kulturalnych” w wysokości 

14 250,00 zł.  

• Kultury fizycznej i sportu (92605) 120 000 zł 

1. Ludowy Klub Sportowy „Budowlani” w Jazowsku przyznano dotację na zadanie 

„Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych” w wysokości 35 500,00 zł. 

2. Ludowy Klub Sportowy „Górka” w Szczereżu przyznano dotację na zadanie 

„Upowszechnianie sportu i rekreacji” w wysokości 34 500,00 zł.  

3. Gminny Ludowy Klub Sportowy „Zyndram” Łącko przyznano dotację na zadanie 

„Upowszechnianie sportu i rekreacji” w wysokości 45 500,00 zł. 

4. Fundacja „I CAN FLY” przyznano dotację na zadanie „Upowszechnianie kultury 

fizycznej wśród dzieci i młodzieży” w wysokości 2 500,00 zł. 

5. Uczniowski Klub Sportowy GOL Łącko przyznano dotację na zadanie „Prowadzenie 

działalności i współzawodnictwa sportowego wśród dzieci i młodzieży” w wysokości 

2 000,00 zł. 



 

• Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania 

narkomani 

- Zwalczanie narkomani (85153) 6 000 zł. 

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154) 16 000 zł 

 

1. Stowarzyszenie „Amatorski Ruch Artystyczny Ziemi Łąckiej” w Łącku przyznano 

dotację na zadanie „Akcja profilaktyczna – Żyj radośnie” w wysokości 6 500,00 zł. 

2. Uczniowski Klub Sportowy GOL Łącko przyznano dotację na zadanie „Organizacja 

VII turnieju z okazji Dnia Dziecka” w wysokości 4 000,00 zł. 

3. Uczniowski Klub Sportowy GOL przyznano dotację na zadanie „II Feryjny Turniej 

piłki halowej GOL CUP” w wysokości 2 500,00 zł. 

 

§ 2 

Warunkiem przyznania dotacji jest zawarcie umowy szczegółowo określającej warunki 

realizacji zadania. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 

 

Wójt Gminy Łącko 

/-/ mgr Jan Dziedzina 

 


