
Załącznik do Zarządzenia 18 / 2022 Wójta Gminy Dynów 

z dnia 15 marca 2022 roku 

  

 Wyniki 

otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Dynów w 2022 roku. 

  

Działając na podstawie art.15 ust 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1057 z późn. zm.)  oraz rozdz. 10 pkt 5 

załącznika do uchwały Rady Gminy Dynów nr XXXV(207)2021 w sprawie w sprawie współpracy 

Gminy Dynów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2022, ogłaszam wyniki otwartego 

konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i 

sportu na terenie Gminy Dynów w 2022 roku: 

Lp 
Oznaczenie podmiotu  
składającego ofertę 

Tytuł zadania publicznego Wynik konkursu 

1 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 
„ŁUBIENKA” w ŁUBNIE 
36-065 Dynów, Łubno 82 

„Jak zaprzyjaźnić się ze sportem” 

wysokość 
przyznanych środków 
na realizację zadania 

- 7.000,00 zł 

2 
LUDOWY KLUB SPORTOWY  
POGÓRZE BACHÓRZ 
36-068 Bachórz 14 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 
na terenie Gminy Dynów – obszar I 

wysokość 
przyznanych środków 
na realizację zadania 
- 14.000,00 zł 

3 
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY JEDNOŚĆ 
36-069 Dylągowa 44 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 
w obszarze III Dylągowa 

wysokość 
przyznanych środków 
na realizację zadania 
- 7.000,00 zł 

4 
KLUB SPORTOWY „ORZEŁ”  
Harta 376, 36-067 Harta   

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 
na terenie Gminy Dynów w 2022 roku 
(Obszar IV)  

wysokość 
przyznanych środków 
na realizację zadania 
- 13.000,00 zł 

5 
KLUB SPORTOWY ZaSanie  
Dąbrówka Starzeńska 20, 36-065 Dynów  

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 
na terenie Gminy Dynów w 2022 roku 
(obszar II - Dąbrówka Starzeńska) 

wysokość 
przyznanych środków 
na realizację zadania 
- 7.000,00 zł 

6 
KLUB SPORTOWY PAWŁOKOMA  
36-065 Dynów, Pawłokoma 20 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 
w obszarze V - Pawłokoma 

wysokość 
przyznanych środków 
na realizację zadania 
- 7.000,00 zł 

7 
KARPACKA FUNDACJA ROZWOJU 
ul. Wysockiego 24i, 37-700 Przemyśl 
 

Letni Turniej Piłki Nożnej 

wysokość 
przyznanych środków 
na realizację zadania 
- 1.000,00 zł 

 
 
         Wójt Gminy Dynów 
             Wojciech Piech 
 

 


