
Zarządzenie Nr 44/2009 

Burmistrza Opoczna 

z dnia 6 marca 2009 r. 

w sprawie: ogłoszenia ostatecznego wyniku otwartego konkursu projektów. 

Na podstawie §6 i §9 Uchwały Nr XVI/158/08 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 marca 
2008r. (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 215 poz. 1951 z 26 czerwca 2008r.) 
w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu 
kwalifikowanego na terenie Gminy Opoczno,  zarządzam co następuje: 

§ 1 

Ogłaszam ostateczny wynik otwartego konkursu projektów na zlecenie zadań publicznych 
z zakresu sportu kwalifikowanego na rok 2009 ogłoszony Zarządzeniem Nr 26/2009roku 
Burmistrza Opoczna z dnia  12 lutego 2009r. 

1. Na konkurs wpłynęło 5 wniosków dotyczących 3 przedsięwzięć. 
2. Komisja dokonała wyboru wniosków w sposób następujący 
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Nazwa wnioskodawcy 

 
Opis przedsięwzięcia 

Łączny 
koszt 

projektu     
w/g 

kosztorysu 

Kwota 
dotacji 

przyznanej   
na projekt 

 
1 

Ludowy Klub Sportowy 
„Ceramika” Opoczno  

Organizacja szkolenia sportowego oraz udział w 
zawodach i rozgrywkach organizowanych            
w sporcie kwalifikowanym  w piłce nożnej         
w środowisku miejskim  z czego:  15.000,- zł IV 
liga; po 5.800,- zł liga woj. junior, liga woj. junior 
młodszy, liga woj. Deyna, liga woj. Kuchar; 
4.900,- zł klasa okr. junior starszy; 4.700,- zł 
klasa okr. Michałowicz; 3.500,- zł klasa okr. 
Górski. 
 

 
 
 
 
 

74.399,-  

 
 
 
 
 

51.300,- 

 Zakładowy Ludowy Klub 
Sportowy „WOY’ 
Bukowiec Opoczyński 

Organizacja szkolenia sportowego oraz udział      
w zawodach i rozgrywkach organizowanych        
w sporcie kwalifikowanym  w piłce nożnej          
w środowisku wiejskim  w północnej części 
gminy z czego: 30.000,- zł – III liga: 5.800,- zł 
liga woj. Deyna; 3.500,- zł klasa okr. Górski. 

 
 
 

 97.000,-  

 
 
 

39.300,-  

 Ludowy Klub Sportowy 
„Sparta” Ostrów  

Organizacja szkolenia sportowego oraz udział      
w zawodach i rozgrywkach organizowanych        
w sporcie kwalifikowanym  w piłce nożnej          
w środowisku wiejskim w północnej części gminy 
z czego: 5.650,- zł – klasa A; 4.200,- zł klasa okr. 
Kuchar. 

 
 

12.140,- 

 
 

9.850,-  

 
 



§ 2 

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Opocznie i Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


