
ZARZĄDZENIE Nr 108/2022 

BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA 

z dnia 25 marca 2022 r. 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 

z zakresu kultury fizycznej na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2022 roku. 

Działając zgodnie z art. 5 ust. 4 pkt.2, art.13 ust.3 oraz art. 15 ust. 2 j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020r. poz.1057 z późń. zm.) oraz Uchwałą 

Rady Miasta Jarosławia Nr 520/XXXVIITV2021 z dnia 8.11.2021 r. w sprawie przyjęcia programu 

współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2022 

Burmistrz Miasta Jarosławia 

zarządza, co następuje : 

$1 

Dokonuje się ogłoszenia wyników konkursu ofert, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 39/2022 Burmistrza 

Miasta Jarosławia z dnia 9.02.2022 r. na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej 

na terenie Gminy Miejskiej Jarosław do 30.06.2022 r., w formie wsparcia. 

$2 

Dofinansować realizację zadań z zakresu kultury fizycznej do 30.06.2022 roku podmiotom które 

spełniły określone w konkursie wymagania wraz z udzieleniem dotacji na ich realizację : 

„Całoroczne zajęcia sportowe dladzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo objętej systemem 

współzawodnictwa sportowego, w tym organizacja współzawodnictwa w grach zespołowych oraz 

w dyscyplinach indywidualnych”: 

1. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego, ul. Szopena 15A, 37-700 Przemyśl, 

na zadanie: „Wędkarstwo jako zdrowa forma wypoczynku, uprawianie sportu wędkarskiego, 

organizowanie szkoleń i zawodów wędkarskich dladzieci i młodzieży szkolnej, udział 

w zawodach ” na kwotę: 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), 

2. Autonomiczne Zrzeszenie Combat Aikido, ul. Rynek 20/4, 37 — 500 Jarosław, 

na zadanie: „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie sportów walkiaikido, ju-jitsu 

i karate” na kwotę: 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych), 

3. Stowarzyszenie Rozwój Sportowy Jarosławia i Okolic, Oddział Jarosław os. Piłsudskiego 

26/54, 37-500 Jarosław, na zadanie: „Organizacja i prowadzenie klubu futsalu na terenie miasta 

Jarosławia” na kwotę: 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych),



4. Miejski Szkolny Związek Sportowy w Jarosławiu, ul. Sikorskiego 5, 37-500 

Jarosław, na zadanie: ' „Organizacja zawodów  międzyszkolnych w różnych dyscyplinach 

sportu na poziomie szkół podstawowych” na kwotę: 7.650,00 zł (słownie: siedem tysięcy sześćset 

pięćdziesiąt złotych), 

5. Towarzystwo Sportowe - Międzyszkolny Klub Sportowy „SAN” ul. Blichowa 

11, 37-500 Jarosław, na zadanie: „Całoroczne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży 

uzdolnionej sportowo objętej systemem _ współzawodnictwa sportowego, w tym 

organizacja współzawodnictwa w grach zespołowych oraz dyscyplinach indywidualnych — 

Szkolenie dzieci młodzieży w zakresie piłki siatkowej dziewcząt” na kwotę: 35.000 zł (słownie: 

trzydzieści pięć tysięcy złotych), 

6. Towarzystwo Sportowe - Międzyszkolny Klub Sportowy „SAN ul. Blichowa 

11, 37-500 Jarosław,  nazadanie: „Całoroczne zajęcia sportowe dla  dziecii młodzieży 

uzdolnionej sportowo _ objętej systemem współzawodnictwa sportowego, w tym 

organizacja współzawodnictwa "w grach zespołowych oraz dyscyplinach indywidualnych 

— Szkolenie dzieci i młodzieży "w zakresie sportów walki MMA oraz zajęć 

ogólnorozwojowych młodzieży utalentowanej sportowo” na kwotę : 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy 

złotych), 

7.SPR JKS SAN JAROSŁAW ul. Grunwaldzka 9, 37-500 Jarosław, na zadanie: „Całoroczne 

zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowe objętej systemem współzawodnictwa 

sportowego, wtym organizacja współzawodnictwa w grach zespołowych oraz dyscyplinach 

indywidualnych” na kwotę: 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych), 

8. Uczniowski Klub Sportowy TOP9 w Jarosławiu ul. Łazy  Kostkowskie 14, 37-500 

Jarosław, nazadanie: „Całoroczne zajęcia sportowe dladzieci imłodzieży uzdolnionej 

sportowe objętej systemem współzawodnictwa sportowego, w tym organizacja współzawodnictwa 

w grach zespołowych oraz dyscyplinach indywidualnych” na kwotę: 15.000 zł ( słownie: piętnaście 

tysięcy złotych), 

9.KLUB UCZELNIANY AZS PWST>-E, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław, na zadania: 

1) „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki koszykowej ” na kwotę: 6.000 zł (słownie : 

sześć tysięcy złotych), 

2) „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie sportów walki” — na kwotę: 3.000 zł (słownie: trzy 

tysiące złotych), 

3) „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie pływania” na kwotę: 8.000 zł (słownie: osiem tysięcy



złotych), 

10. Parafialny Klub Sportowy  Kolping- Jarosław ul. 3 Maja 49, 37-500 Jarosław, na zadanie: 

„Całoroczne zajęcia sportowe dladzieci imłodzieży uzdolnionej sportowe objętej systemem 

współzawodnictwa sportowego, wtym organizacja współzawodnictwa w grach zespołowych 

oraz dyscyplinach indywidualnych w zakresie tenisa stołowego” na kwotę: 30.000 zł 

(słownie: trzydzieści tysięcy złotych), 

11. DKS PROGRES JAROSŁAW, os. Piłsudskiego 26/54, 37-500 Jarosław, na zadanie: 

„Prowadzenie klubu sportowego Progres Jarosław” nakwotę: 8.000zł (słownie: osiem 

tysięcy złotych), 

12. UKS TRAMP ul. św. Ducha 1, 37-500 Jarosław, na zadanie: „CELNIE STRZELAM?” na kwotę: 

10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), 

13.KS PRZEDMIEŚCIE JAROSŁAW, ul. Burmistrza Matusza 14, 37-500 Jarosław 

na zadanie: „Całoroczne zajęcia sportowe dla dziecii młodzieży uzdolnionej sportowe objętej 

systemem współzawodnictwa sportowego, w tym organizacja współzawodnictwa w grach 

zespołowych oraz ' dyscyplinach indywidualnych” na kwotę: 10.000zł (słownie: 

dziesięć tysięcy złotych) 

14. Towarzystwo Sportowe Międzyszkolny Klub Sportowy „SAN? ul. Blichowa 11, 37-500 

Jarosław, na zadanie: „Całoroczne zajęcia sportowe dla dzieci imłodzieży uzdolnionej 

sportowe objętej systemem współzawodnictwa sportowego, w tym organizacja współzawodnictwa 

w grach zespołowych oraz dyscyplinach indywidualnych — Prowadzenie  Siatkarskiego Ośrodka 

Szkoleniowego dla uczniów” na kwotę: 16.000 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych), 

15. KLUB SPORTOWY JKS JAROSŁAW ul. Bandurskiego 1, 37-500 Jarosław, na zadanie: 

„Piłkarska Przyszłość Czarno Niebieskiego  JKS Jarosław” na kwotę: 30.000 zł (słownie: 

trzydzieści tysięcy złotych), 

16. Jarosławskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego, ul. Strzelecka 48, 37-500 Jarosław, 

na zadanie: „Całoroczne zajęcia sportowe dladzieci i młodzieży uzdolnionej sportowe objętej 

systemem współzawodnictwa sportowego, wtym organizacja współzawodnictwa w grach 

zespołowych oraz dyscyplinach indywidualnych.” nakwotę: 30.000 zł (słownie: trzydzieści 

tysięcy złotych), 

17. Międzyszkolny Klub Sportowy SAN JAROSŁAW os. Armii Krajowej 11/4, 37-500 

Jarosław, na zadanie: „Całoroczne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży uzdolnionej 

sportowe objętej systemem” współzawodnictwa sportowego, w tym organizacja współzawodnictwa 

w grach zespołowych oraz dyscyplinach indywidualnych” na kwotę: 2.000 zł (słownie: dwa



tysiące złotych), 

18. Dziecięca Akademia Piłkarska, os. Piłsudskiego 27/51, 37-500 Jarosław, na zadanie : 

„Prowadzenie klubu sportowego Dziecięca Akademia Piłkarska” na kwotę : 1 000 zł 

(słownie: jeden tysiąc złotych), 

19. Ninja Kids Academy, os. Armii Krajowej 15/73, 37-500 Jarosław, na zadanie : „ Prowadzenie 

klubu Ninja Kids Academy, prowadzenie treningów” na kwotę : 2 000zł (słownie: dwa 

tysiące złotych), 

20. Jarosławskie Towarzystwo Żużlowe, ul. Kraszewskiego 8/3, 37-500 Jarosław na zadanie: 

„Program cyklicznych profesjonalnych treningów mini żużlowych dla dzieci młodzieży. Integracja 

i budowanie tożsamości młodych ludzi w lokalnej społeczności sportowej” na kwotę : 2 000 zł 

(słownie : dwa tysiące złotych). 

$3 

Ze względu na niespełnienie wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu konkursowym 

na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej nie przyznano dofinansowania : Jarosławskiej Grupie 

Biegowej, ul. Józefa Poniatowskiego 61/22, 37-500 Jarosław  nazadanie: „Wieczorny Bieg 

Mikołajkowy dla dzieci i Bieg  „ Policz się z cukrzycą”. 

84 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Oświaty i Sportu Urzędu Miasta 

Jarosławia. 

$5 

Zarządzenie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz 

znajduje się w sekretariacie Urzędu ( rejestr zarządzeń ). 

86 

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji 

Publicznej oraz tablicy ogłoszeń . 

$7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


