
ZARZĄDZENIE NR 175/21 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW 

z dnia 7 grudnia 2021 r. 

w sprawie zmiany treści załącznika do zarządzenia nr 167/21 w sprawie 
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie 
rozwoju kultury fizycznej na terenie Miasta i Gminy Gniew w 2022 r. 

Na podstawie  art. 28 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 
2020 poz. 1133 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 5 Uchwały Nr XXVI/206/16 Rady 
Miejskiej w Gniewie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia warunków 
i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz 
kontroli ich wykorzystania, zarządza się, co następuje: 

§ 1. W związku z pomyłką pisarską w załączniku do zarządzenia nr 167/21 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie 
rozwoju kultury fizycznej na terenie Miasta i Gminy Gniew w 2022 r. 
wprowadza się następującą zmianę:  

1) pkt. IV załącznika otrzymuje brzmienie: „Wniosek o przyznanie dotacji należy 
składać w jednym egzemplarzu na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 
do Uchwały nr XXVI/206/16 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 29 listopada 
2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji 
służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania, 
w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem „Otwarty Konkurs Ofert 
w zakresie – Kultura fizyczna”, bezpośrednio i wyłącznie do Działu 
Finansowego Gminnego Ośrodka Sportu  
i Rekreacji w Gniewie (Gniew, ul. Kusocińskiego 10), do dnia 29 
grudnia 2021 r., do godziny 15:00.Wniosek o przyznanie dotacji można 
złożyć: 

1. osobiście (decyduje data i godzina wpływu oferty), 

2. za pośrednictwem poczty listem poleconym (decyduje data wpływu do 
GOSiR w Gniewie). 
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§ 2. Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podjęcia. 

 

   

z up. Burmistrza 
Sekretarz Miasta 
i Gminy Gniew 

 
 

Karolina Liebrecht 
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