
                                                                                                                                                                         Lubicz Dolny, 16 marca 2020 r. 

 

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA KLUBÓW SPORTOWYCH NA DOFINANSOWANIE 

ZADAŃ W RAMACH WSPIERANIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE LUBICZ 

 

 

1. Dotację w wysokości 7.500,00 zł przyznano Klubowi  Sportowemu „ Gwiazda” Toruń na zadanie pt: „ Kontynuacja cyklu treningów   

piłki nożnej dla klas 1-3 z Gminy Lubicz”. 

2. Dotację w wysokości 3.050,00 zł przyznano Stowarzyszeniu Lokalnemu  Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczpospolitej Polskiej 

w Złotorii na zadanie pt. „Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w 3 sekcjach: unihokeja, piłki nożnej, tenisa stołowego”.  

3. Dotację w wysokości 2.000,00 zł przyznano Klubowi Sportowemu „Flisak” Złotoria  na zadanie pt: „Cykliczna organizacja turniejów 

sportowych w tenisie stołowym dzieci i młodzieży”. 

4. Dotację w wysokości 51.500,00 zł przyznano Klubowi Sportowemu „Flisak” Złotoria  na zadanie pt: „Prowadzenie szkolenia sportowego 

oraz udział we współzawodnictwie sportowym”. 

5. Dotację w wysokości 2.450,00 zł przyznano Klubowi Sportowemu „Sprint” Grębocin na zadanie pt: „Organizacja kolarskich 

międzywojewódzkich mistrzostw w jeździe indywidualnej na czas”. 

6. Dotację w wysokości 5.000,00 zł przyznano Klubowi Sportowemu „Sprint” Grębocin  na zadanie pt: „Szkolenie młodzieży uzdolnionej 

sportowo w kolarstwie przez KS SPRINT Grębocin”. 

7.  Dotację w wysokości 3.000,00 zł przyznano Klubowi Sportowemu „Sprint” Grębocin  na zadanie pt: „Organizacja wyścigu kolarskiego 

„XIII Integracyjne Kryterium Asów”” 

 

8. Dotację w wysokości 1.000,00 zł przyznano Toruńskiemu Klubowi „Karate Oyama” na zadanie pt: „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży 

trenujących w Toruńskim Klubie Karate Oyama”. 



9. Dotację w wysokości 2.000,00 zł przyznano Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Młode Lwy” na zadanie pt. „Gramy w piłkę na 

lokalnym boisku”. 

10. . Dotację w wysokości 2.000,00 zł przyznano Klubowi Sportowemu „Orlik Lubicz”  na zadanie pt: „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży 

i ich przygotowanie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej oraz organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych 

dostępnych dla mieszkańców Gminy”. 

11. Dotację w wysokości 50.000,00 zł przyznano Gminnemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Drwęca Novar” na zadanie 

pt. „Prowadzenie szkolenia oraz udział w zawodach sportowych w zakresie piłki ręcznej”. 

12. Dotację w wysokości 3.000,00 zł przyznano Stowarzyszeniu Rozwoju Gminy Lubicz na zadanie pt: „Otwarte Mistrzostwa Gminy 

w Siatkówce Plażowej”. 

13. Dotację w wysokości 2.500,00 zł przyznano Stowarzyszeniu Rozwoju Gminy Lubicz na zadanie pt: „ABC Brydża sportowego – Seniorzy 

w akcji”. 

14. Dotację w wysokości  5.000,00 zł przyznano Toruńskiej Akademii Futsalu na zadanie pt: „Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej 

i futsalu. Udział w zawodach oraz organizacja imprez dostępnych dla mieszkańców Gminy” 

 

Z powodu braku środków finansowych dotacji nie otrzymały oferty złożone przez:  

 - Stowarzyszenie CESTEKA –  zadanie pt: „Mistrzowie Orlików”, 

- Klub Sportowy „Senshi Klub Karate Kyokushin” – zajęcia karate dla dzieci i młodzieży.  

  

   

WÓJT GMINY (-) 

Marek Nicewicz 


