
Lubicz Dolny, 08.05.2020 r.  

 

WYNIKI KONKURSU OFERT DLA KLUBÓW SPORTOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ W RAMACH 

WSPIERANIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE LUBICZ 
 

 
Informuję, że zmniejszono środki w części przeznaczonej na realizację zadań przez kluby sportowe na skutek wejścia w życie ustawy z dnia 2 

marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z póź.zm.) oraz wprowadzenia Rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 20.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. 2020, poz.491) od dnia 20 

marca 2020 r. do odwołania, które skutkują niemożliwością realizacji zadań, tj. na skutek zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia 

na dzień otwarcia ofert, tj. dnia 16.03.2020 r., za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności. 

1. Dotację w wysokości 6.500,00 zł przyznano Klubowi  Sportowemu „Gwiazda” Toruń na zadanie pt: „Cykl treningów piłki nożnej dla 

dzieci z Gminy Lubicz”. 

2. Dotację w wysokości 2.500,00 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 50.000,00 zł przyznano Klubowi Sportowemu „Flisak” Złotoria  na zadanie pt: „Prowadzenie szkolenia sportowego 

oraz udział we współzawodnictwie sportowym”. 

4. 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”. 

5. 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”. 

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

lokalnym boisku”. 



7. 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”. 

8. Dotację w wysokości 46.000,00 zł przyznano Gminnemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Drwęca Novar” na zadanie 

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

9. Dotację w wysokości 4.300,00 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”. 


