
Zarządzenie Nr 13/2022 

Wójta Gminy Manowo 

z dnia 18 lutego 2022 roku 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych  

z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku 

 ( w okresie od dnia 21.02.2022 r. do dnia 30.06.2022 r.) 

 

Na podstawie art. 15 ust. 2h oraz 2j ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz. U. 2020, poz. 1057), Wójt Gminy Manowo zarządza co następuje: 

 

§ 1. Ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 21 stycznia 2022 r. na 

realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej              

w 2022 roku. 

 

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Gminy Manowo oraz na stronie internetowej Gminy Manowo. 

 

§ 3. Wyniki otwartego konkursu ofert stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                             Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2022 

                                                                                                             Wójta Gminy Manowo  

                                                                                                             z dnia 18 lutego 2022 r.  

 

Wyniki konkursu na działania w zakresie wpierania i upowszechniania kultury fizycznej na 

terenie Gminy Manowo w 2022 roku ( w okresie od dnia 21.02.2022 r. do dnia 30.06.2022 r.) 

 

Lp. Nazwa organizacji Tytuł zadania 

publicznego 

Przyznana kwota 

dotacji 

1. Stowarzyszenie Klub Piłkarski Zefir 

Wyszewo 

„Popularyzacja i 

upowszechnianie 

piłki nożnej przez KP 

Zefir Wyszewo – 

runda wiosenna  

50.000,00 zł 

2. Klub Sportowy „Zryw” Kretomino „Popularyzacja i 

rozwój piłki nożnej 

jako alternatywa 

spędzania wolnego 

czasu przez dzieci i 

młodzież” 

60.000,00 zł 

3. Pomorska Fundacja Jaś i Małgosia „Prowadzenie 

Manowskiego Klubu 

Karate Kyokushin 

RONIN” 

4.500,00 zł 

4. Gminny Klub Sportowy Manowo „Piłka nożna – 

popularyzacja” 

80.000,00 zł 

5. Uczniowski Klub Sportowy „LOTNIK” 

w Rosnowie 

„Strzelectwo i szachy 

w Rosnowie 2022” 

3.500,00 zł 

6. Gminny Klub Sportowy „Orlęta” 

Rosnowo 

„Prowadzenie zajęć 

sportowo-

rekreacyjnych w 

2022 roku”  

7.000,00 zł 

7. Klub Piłkarski Grot Bonin „Upowszechnianie 

zdrowego stylu życia 

poprzez szkolenie w 

zakresie piłki nożnej 

młodzieży oraz 

dorosłych na 

obszarze Gminy 

Manowo w 2022 

roku” 

15.000,00 zł 

  SUMA 220.000,00 ZŁ 

 

 

                                                                                                                                 Roman Kłosowski 

                                                                                                                              Wójt Gminy Manowo 

 


