
ZARZĄDZENIE NR 2416/2023 
BURMISTRZA MIASTA RADZIONKÓW 

z dnia 25 stycznia 2023 r. 

w sprawie dokonania wyboru oferty przewidzianej do realizacji w otwartym konkursie ofert na realizację 
zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 roku 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 13 ust. 1, 2 i 3 w związku z art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późń. 
zm.) oraz rozdz. XII Uchwały Nr L/498/2022 Rady Miasta Radzionków z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie 
programu współpracy na rok 2023 Miasta Radzionków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz w związku z załącznikiem do Zarządzenia Nr 2398/2023 
Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 13 stycznia 2023 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu 
opiniowania ofert złożonych do konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu w 2023 roku oraz w związku z ogłoszeniem Burmistrza Miasta Radzionków w sprawie otwartego 
konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 
roku, opublikowanym w dniu 19 grudnia 2022 roku, 

Burmistrz Miasta Radzionków 
zarządza, co następuje: 

§ 1. W wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie 
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 roku, po zapoznaniu się z protokołem z posiedzenia Komisji 
Konkursowej w dniu 18 stycznia 2023 roku, dokonuje się wyboru oferty złożonej przez Uczniowski Klub 
Sportowy „Ruch” Radzionków na zadanie pn. „Grupy młodzieżowe Uczniowskiego Klubu Sportowego Ruch 
Radzionków”. Kwota przyznanej dotacji na realizację ww. zadania to 58 000,00 zł. 

§ 2. Informację o wynikach otwartego konkursu ofert, o którym mowa w § 1, zamieszcza się: 

1) w Biuletynie Informacji Publicznej; 

2) na stronie internetowej www.radzionkow.pl; 

3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radzionków. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Burmistrza Miasta ds. Współpracy Miasta 
Radzionków z Organizacjami Pozarządowymi oraz w zakresie publikacji Wydziałowi Organizacyjnemu. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Burmistrz Miasta 
 
 

dr Gabriel Tobor 
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