
Zarządzenie Nr 59/2009 

Burmistrza Opoczna 

z dnia 20 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 2009ogłoszony Zarządzeniem Nr 28/2009roku 
Burmistrza Opoczna z dnia 13 lutego 2009r. 

1. Na konkurs wpłynęło 7 wniosków. 
2. Komisja dokonała wyboru wniosków w sposób następujący: 

 

 
 
Lp 
 

 
Nazwa wnioskodawcy 

 
Opis przedsięwzięcia 

Łączny 
koszt 

projektu      
w/g 

kosztorysu 

Kwota 
dotacji 

przyznanej    
na projekt 

 
1 

LKS „Atom” 
Januszewice 

Organizacja szkolenia sportowego oraz udział w 
zawodach i rozgrywkach organizowanych w piłce nożnej   
w środowisku wiejskim .  

7.500.,- 5.650,-  

2 LKS Mroczków Organizacja szkolenia sportowego oraz udział                 
w zawodach i rozgrywkach organizowanych  w piłce 
nożnej  w środowisku miejskim i wiejskim                      
z czego: 8.500,- zł – klasa B; 7.000,- zł klasa okr. junior 
młodszy. 

37.500,- 15.500,- 

3 OTS Opoczno Organizacja szkolenia sportowego oraz udział w 
zawodach i rozgrywkach organizowanych  w piłce 
nożnej  w środowisku miejskim i wiejskim                      
z czego: 17.000,- zł – klasa O; 7.000,- zł klasa okr. junior 
młodszy, 8.400,- klasa okr. Kuchar 

32.400,- 32.400,-  

4 LKS „Unia” 
Wygnanów 

Organizacja szkolenia sportowego oraz udział w 
zawodach i rozgrywkach organizowanych  w piłce 
nożnej   w środowisku miejskim i wiejskim             

8.600,- 8.500,-  

5 LKS „Blask” 
Bielowice 

Organizacja szkolenia sportowego oraz udział w 
zawodach i rozgrywkach organizowanych  w piłce 
nożnej  w środowisku miejskim i wiejskim             

30.270,- 8.500,-  

6 LKS „Olipmia” Wola 
Załężna 

Organizacja szkolenia sportowego oraz udział w 
zawodach i rozgrywkach organizowanych  w piłce 
nożnej  w środowisku miejskim i wiejskim             

18.525,- 8.500,-  

7 LZS Modrzewianka Organizacja szkolenia sportowego oraz udział w 
zawodach i rozgrywkach organizowanych  w piłce 
nożnej   w środowisku miejskim i wiejskim             

8.500,- 8.500,-  

 



§ 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. 


