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ostatecznym przydzIale srodkow dla klubow sportowych na wsparcIe zadan na 2020 r.

Po przeprowadzeniu postępowania konkursowego i zapoznaniu się z opinią zawartą w protokole Komisji konkursowej z dnia 18.08.2020 r. Burmistrz Lubska
przedstawia poniżej kwoty przydzielone na realizację zadań przez poszczególne kluby sportowe. Jednocześnie informuję się, iż podstawą uzyskania dotacji jest podpisana
umowa pomiędzy Burmistrzem Lubska, a Beneficjentem, a także przedstawienie skorygowanego kosztorysu złożonego w Biurze Informacji Interesanta, budynek Ratusza pl.
W9lności l, (podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania klubu sportowego). Pytania dotyczące procedury podpisania umowy można składać elektronicznie
na adres e-mail: mdrewniak@lubsko.pllub telefonicznie pod numerem 68-457-62-49.
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Ludowy Klub Sportowy BUDOWLANI

Nazwa zadania publicznego

Wysokość dotacji

Rozwój sportu na terenie Gminy Lubsko

70.000,00 zł

2.

Klub Piłkarski "SPARTA"

Organizacja rozgrywek w Piłkę Nową na terenie wsi Mierków

5.000,00 zł

3.

Uczniowski Klub sportowy ,,zST" przy Zespole
Szkół Technicznych w Lubsku

Organizacja zajęć sportowych oraz udział w turniejach dzieci i młodzieży z terenu miasta i
gminy Lubsko

21.000,00 zł

4.

Uczniowska Siatkarska Asocjacja "BEACR
VOLLEY LUBSKO"

Przygotowanie oraz start drużyn: juniorów, młodziczek oraz mini siatkówki w
rozgrywkach Lubuskiego Związku Piłki Siatkowej

21.000,00 zł

5.

Uczniowski Klub Sportowy Tenisa Stołowego
Olimpia

Przygotowanie i udział zawodników UKTS Olimpii Lubsko w rozgrywkach tenisa
stołowego w 2020 roku

21.000,00 zł

6.

Klub LZS "KADO Górzyn"

Zorganizowanie szkolenia w zakresie gry w piłkę nową oraz przygotowanie i udział w
rozgrywkach ligowych we wsi Górzyn

29.000,00 zł

7.

MUKS RAT - TRICK Lubsko

"Z piłką przez cały rok w Gminie Lubsko" - Szkolenie dzieci i młodzieży w Gminie
Lubsko

5.000,00 zł

8.

LKS OYAMAKARATE

Rozwój sportu na terenie Gminy Lubsko

5.000,00 zł

9.

CAlSSA Lubski Klub Szachowy

Organizacja rozgrywek w szachy na terenie Miasta i Gminy Lubsko

5.000,00 zł

Lubsko, dnia

18.08.2020 r.
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