
Załącznik do Zarządzenia Nr 113/2020 
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia 
z dnia 21 lipca 2020 roku 

 
OGŁOSZENIE 

BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA 
 

w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku przez kluby 
sportowe z terenu miasta i gminy Bogatynia zadania publicznego w zakresie rozwoju 
sportu, w formie wsparcia jego wykonania. 
 

 
Informuję, że w wyniku zakończonego postępowania konkursowego na realizację 

w 2020 roku przez kluby sportowe z terenu miasta i gminy Bogatynia zadania publicznego 
w zakresie rozwoju sportu,  dotacje otrzymują następujące kluby sportowe: 
 

1) Klub Sportowy „Zryw” Bratków – „Prowadzenie statutowej działalności sportowej” – 
8.000,00 zł; 

2) Uczniowski Klub Sportowy „Libero” – „Propagowanie piłki siatkowej wśród dzieci 
i młodzieży poprzez zajęcia pozalekcyjne oraz organizacja wypoczynku letniego 
dla dzieci z MiG Bogatynia” – 10.000,00 zł; 

3) Klub Karate Shotokan „Age Kan” Bogatynia – „Nauka, rozwój i doskonalenie 
umiejętności sportowych z zakresu karate Shotokan, nauka dyscypliny 
i współzawodnictwa dzieci i młodzieży” – 9.000,00 zł 

4) Ludowy Klub Sportowy „Pogoń” Markocice – „Organizacja i udział Gminy 
Bogatynia w rozgrywkach piłki nożnej w Markocicach w 2020 roku” – klub zawiesił 
działalność sportową; 

5)  Klub Sportowy „Rackets” – „Udział Gminy Bogatynia we współzawodnictwie 
sportowym w tenisie stołowym w 2020 roku” – 4.000,00 zł; 

6) Uczniowski Klub Sportowy „Smecz” – „Udział Gminy Bogatynia 
we współzawodnictwie sportowym w badmintonie w 2020 roku” – 6.000,00 zł; 

7) Miejski Klub Sportowy „Granica” –  „Rozgrywki w piłce nożnej w 2020 roku” – 
44.000,00 zł; 

8) Międzyszkolny Klub Sportowy „Szerszeń” – „Organizacja szkoleń dzieci i młodzieży 
uzdolnionej sportowo w tym organizacja obozów sportowych oraz uczestnictwo 
we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Związek Lekkiej 
Atletyki” – 47.000,00 zł; 

9) Ludowy Klub Sportowy „Zjednoczeni” Porajów – Kopaczów – „Rozgrywki klasy B” 
– 10.000,00 zł; 

10) Uczniowski Klub Sportowy EL-TUR przy SP Nr 3 – „Udział Gminy Bogatynia 
we współzawodnictwie sportowym w szachach w 2020 roku” - 18.000,00 zł; 

11) Uczniowski Klub Sportowy „Patomswim” – „Rozwijanie umiejętności pływackich 
zawodników klubu pływackiego UKS „Patomswim – udział w zawodach pływackich” 
– 8.000,00 zł; 



12) Stowarzyszenie Sportowe „Tenis Totalny” - „Szkolenie w dyscyplinie tenis ziemny 
oraz współzawodnictwo w zawodach sportowych” – 2.000,00 zł; 

13) Uczniowski Klub Sportowy „FA Bogatynia” – „Organizacja i prowadzenie zajęć 
szkółki piłkarskiej UKS „FA Bogatynia”. Udział  w turniejach piłkarskich 
organizowanych na terenie Polski i za granicą” – 16.000,00 zł; 

14) Klub Sportowy „Grom” – „Taekwondo – pasja na całe życie” – 18.000,00 zł; 
15) Ludowy Klub Sportowy „Jaśnica” Opolno Zdrój – „Rozgrywki w piłce nożnej w 2020 

roku” – nie przyznano dotacji. 


