
ZARZĄDZENIE NR 54/2021 
WÓJTA GMINY BRENNA 

z dnia 24 maja 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Brenna 
w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2021 roku 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XI/124/11 Rady Gminy Brenna z dnia 17 listopada 
2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Brenna w zakresie 
sprzyjania rozwojowi sportu (Dz. U. Woj. Śl. z 2012 r. poz. 64) Wójt Gminy Brenna zarządza, co następuje: 

§ 1. Ogłosić wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Brenna w zakresie 
sprzyjania rozwojowi sportu w 2021 roku. 

§ 2. Przyznać dotacje na realizację zadania własnego Gminy Brenna w zakresie sprzyjania rozwojowi 
sportu w 2021 roku dla: 

1) Ludowego Klubu Sportowego „Beskid” Brenna na zadanie pn. „Realizacja programu szkolenia 
sportowego oraz startów w zawodach i rozgrywkach z zakresu piłki nożnej” w kwocie 28.035,- zł; 

2) Młodzieżowego Klubu Piłkarskiego Brenna-Górki na zadanie pn. „Szkolenie drużyn dziecięcych 
w kategoriach wiekowych: młodzik, orlik i żak” w kwocie 23.600,- zł; 

3) Klubu Sportowego Spójnia 2020 Górki Wielkie na zadanie pn. „Treningi piłki nożnej dla dzieci 
i młodzieży z Gminy Brenna” w kwocie 19.965,- zł; 

4) Uczniowskiego Klubu Sportowego Brenna-Górki na zadanie pn. „Z nami aktywniej w gminie Brenna 
2021” w kwocie 38.400,- zł; 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Brenna. 

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Urzędu Gminy w Brennej oraz na stronie internetowej gminy Brenna. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Wójt Gminy Brenna 
 
 

Jerzy Pilch 
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