
ZARZĄDZENIE NR 12/2023 
WÓJTA GMINY RUSIEC 

z dnia 1 lutego 2023 r. 
 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań 
publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 r. 

 
Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 poz. 1327 z późn. zm.) i art. 30 ust. 1 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 t.j.) zarządza się, co 
następuje: 
 
§ 1. Przyznaje się dofinansowanie na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i 
upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku następującym oferentom: 

1) Młodzieżowemu Klubowi Sportowemu „Orzeł” Wola Wiązowa  na powierzenie realizacji 
zadania pn. „Promocja aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych z 
terenu Gminy Rusiec poprzez organizowanie zajęć sportowych” w kwocie 37 500,00 zł; 

2) Stowarzyszeniu Emerytów i Rencistów „ADASIE” w Aleksandrowie na wsparcie 
realizacji zadania pn. „Wspomaganie integracji społecznej osób w wieku emerytalnym z 
terenu Gminy Rusiec poprzez aktywne spędzanie czasu wolnego” w kwocie 4 000,00 zł; 

3) Ludowemu Klubowi Sportowemu Hetman Rusiec na wsparcie realizacji zadania pn. 
„Promocja aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych z terenu Gminy 
Rusiec poprzez organizowanie zajęć sportowych” w kwocie 60 500,00 zł; 

4) Stowarzyszeniu Emerytów i Rencistów w Ruścu  na wsparcie realizacji zadania pn. 
„Wspomaganie integracji społecznej osób w wieku emerytalnym z terenu Gminy Rusiec 
poprzez aktywne spędzanie czasu wolnego” w kwocie 4 000,00 zł. 
 
§ 2. 1. Z organizacjami: Ludowy Klub Sportowy Hetman Rusiec, Stowarzyszenie Emerytów i 
Rencistów „ADASIE” w Aleksandrowie i Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Ruścu  
zostaną zawarte umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego. 
       2. Z organizacją: Młodzieżowy Klub Sportowy „Orzeł” Wola Wiązowa  zostanie zawarta 
umowa powierzenia realizacji zadania publicznego. 
 
§ 3.  Zarządzenie podlega ogłoszeniu: 

1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rusiec, 
2. w siedzibie Urzędu Gminy Rusiec – na tablicy ogłoszeń, 
3. na stronie internetowej Urzędu Gminy Rusiec, www.rusiec.pl. 

 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 
 
Sporządziła: Marta Klimczak 

 
 
 

Wójt Gminy Rusiec 
/-/ Damian Szczytowski  


