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rr' sprarric przl'znania dotacji na realizacjg zadłń rr zakresie u porvszt'ch ni:r n ił kultury
liz."*cznej i sPońu dla dzieci i nll'odzicż.\'rr 20l8 roku.

DziaIa.|ąc na podsliluie ań.3j. ust' ] ttslltllr z dlria lJ nralca 1990 loku o sanrol'zar]zic
gnlinn1n (1'i. Dl. t:. z 20]lJ l.. poz' 99.1 Ze Z1]1.}. al't. ł5 us1arłr z dnla 2"1 kr.lictrria 2003 r
il działalności poŻ]rku pLlbliczncgo i il rroltlnlaliacic (t'i. Dz'. II- -l 1()18 I... poz' 4_ś0. ze zm.)
oraz L'Ichrrałr Nl Xt-VIII.6l.ł.2()l7 Radl \{iu-iskici rr l]tlquchrrale z iinia 30 listtlpacla 2()l7
rtlku. rł splarłie Ltchualcnia J]Ioqrilll]u rłsp<iłprac1 Cirninr' l]otuchrrała z organizacjatni
l;rrzarządclwr nli olaz ptrdnlicltalnt \\\llli(|lil)1]'\|1]j \\ !llf. _ł ust' J tlstarł'l z dnia 24 k\\iet]lia
200j r. o poŻr'tkLr prLbliczllvnl i o rrololltariacit' nir l'ok ]0l8. u zlłiitzktt z Zalzacizcrr iclll
Nr 9]'20l8 l}urnristrza Boguclru'ałr' z dnja ]] czcrrica 2(]llJ lclku rr,spralric tlgloszcnia
ol$Ź1I1Ć9o kclnkursu ol'erl na lca]izacic zaclali publiczrllch Cinlinl Bouuchrłilłir u zakresie
rtporrszeclrlriania ktllturv fizrcznc'j i sportrr cila c]zieci i lnlodzieŻr rr loku 2018_ zarzątizanr ctr
następtUe:

$1

l' W rłr'niku anaiiz1' lbnlalnej. l'n c rvlol\'c lnc' j i r'achtrnkorłe.j tlIeń1 rcalizacji zai:1ania
pirblicznego plr..--l r.rolzelrie idoskonalenje sl'stetlu szko]enia spol1t)wcgo rłśró11 spolcczności
(irninv l}oguchlł'ała ze szczególn\'ln Llrrzqlecinicnicnr ptlpttlalrzorvania rvślcid clziccl
i młodzicŹ.'_ piłki noŹncj jako odporriednic'i lbnn1'r.r_vchorła'lczej p<ldczas lozr,vojlt llrłodego
człorr'icka" Zakłador.l'r' Klrrb Sportorv}' IZo1atoI BoguCh''r'ała o1rz1nujc tlotację rr 1br-nlie
lłsparcia rv r.r'r'sokości 2] 000.00 zł 1słorrnie: drładzicścia dua hSiące Zł)
2. W rł'1'rriku analizy' lbrllralnci. lłl crl t orr'cztlej i rachunkorrej tlI'crtr realizac.ii zacianiir
publiczneto pn' ..Aladenria Jeźc1ziecka zajecia z porlożenia'_ Kltlb _1cŹdzięcki Krcsr z Racłatrcitrl'i
rl1rz\'tlltlic dolacie \\ firrnlic rrsparcia rr rrrsokości 3 000 zł (slownie. trzr t1ril1er-'zl1

s2

Rcalizacje rr l'lllict'litlnl ch zadali oraz sposrilr ich l'inansouania określa oclrębnc rul ori,.1''.

!iJ

Wykonalrie z.alzatlzenia porł'ierza się kicrolr,nikorr'i zespołrr ds. kultLlrv" spofirt i sprar'r,
spolcczny ch.

${

larządzenie rrclrodzi rr Ż1'cie z dnietll pod}]iSania.
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