Zarządzenie Nr 4/2021
Prezydenta Miasta Radomska
z dnia 7 stycznia 2021 roku

w sprawie: przyznania klubom sportowym dotacji oraz określenia jej wysokości
na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu w 2021 roku.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378), art. 221 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649; z 2018 r. poz.
2245; z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175, poz. 2320; z 2019 r.
poz. 1622, poz. 2020) oraz § 8-9 Uchwały Nr VIII/102/19 Rady Miejskiej w Radomsku z
dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju
sportu na terenie Miasta Radomska (Dz. Urz. Woj. Łódzk. z 2019 r. poz. 4506), zarządzam
co następuje:
§ 1. Po zapoznaniu się z rekomendacjami Komisji oceniającej wnioski złożone przez
kluby sportowe, przyznaję dotacje dla niżej wymienionych podmiotów na realizację
przedsięwzięć w zakresie sportu w 2021 roku:

L.P.

NAZWA KLUBU

Uczniowski Miejski
1.

Ludowy Klub Sportowy
Radomsko - sekcja
podnoszenia ciężarów
Uczniowski Miejski

2.

Ludowy Klub Sportowy
Radomsko - sekcja
tenisa stołowego

3.

NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA

PROPOZYCJA
DOTACJI

Szkolenie sportowe zawodników
i drużyn oraz umożliwienie
im udziału w krajowym

57 000,00 zł

współzawodnictwie sportowym
w podnoszeniu ciężarów
Szkolenie i udział
w rywalizacji sportowej w tenisie

44 000,00 zł

stołowym

Klub Sportowy

Szkolenia sportowe

TYTANI Radomsko

w zakresie Crossfit, sportów

24 000,00 zł

ogólnorozwojowych
i wytrzymałościowo-siłowych

4.

5.

Uczniowski Klub

Radość, Ambicja, Pasja.

Sportowy "RAP"

Wszechstronne szkolenie

Radomsko

piłkarskie dla dzieci.

Klub Karate RANDORI

Szkolenie zawodników i kadry
trenerskiej w 2021 r.

33 000,00 zł

25 000,00 zł

Szkolenie oraz udział dzieci,
6.

Uczniowski Klub

młodzieży, seniorów w treningach,

Sportowy "Dziesiątka"

obozach i zawodach sportowych

10 000,00 zł

w zakresie lekkiej atletyki
Szkolenie i udział we
7.

Radomszczańska

współzawodnictwie sportowym

Szkoła Boksu NOKAUT

w boksie amatorskim: "Boks

38 000,00 zł

w ringu, a nie na ulicy"
Szkolenia sportowe zawodników
dla osiągania wysokich wyników

8.

Uczniowski Klub

sportowych w pływaniu, oraz dwu,

Sportowy WIKING przy

trój- i pięcioboju nowoczesnym

Publicznej Szkole

we współzawodnictwie krajowym

Podstawowej nr 6

i międzynarodowym

w Radomsku

oraz zwiększenie dostępności

30 000,00 zł

społeczności lokalnej
do działalności sportowej
Międzyszkolny
9.

Uczniowski Klub
Sportowy "MUKS
Szóstka"

Uprawianie piłki nożnej jako
przygotowanie do całożyciowej

17 000,00 zł

aktywności fizycznej

Okręgowy Klub
10. Strzelectwa Sportowego Strzelectwo – sport dla Wszystkich

19 000,00 zł

"10-ka"
11.

Radomszczański

Wspieranie i upowszechnianie

200 000,00 zł

Kolektyw Sportowy

kultury fizycznej wśród

RKS RADOMSKO

mieszkańców miasta,
propagowanie roli kultury fizycznej
w kształtowaniu sprawności
fizycznej oraz rozwijaniu
umiejętności społecznych np.
wspólna praca, partnerstwo,
szlachetna rywalizacja, a także
rozwój sportu i osiąganie jak
najlepszego wyniku sportowego

12.

13.

Akademia Karate
KYOKUSHIN Radomsko
Zapaśniczy Klub
Sportowy RADOMSKO

Szkolenie sportowe karate

13 700,00 zł

Szkolenie sportowe dzieci
i młodzieży w zapasach w stylu

48 000,00 zł

klasycznym
Rozwój zawodników poprzez
współzawodnictwo lokalne oraz

14.

Klub Piłkarski Sporting

krajowe. Sięganie po najwyższe

Radomsko

cele jakimi są powołania do kadry

13 000,00 zł

wojewódzkiej oraz kadry
narodowej
15.

Kolarsko-Biegowy Klub

Akademia KBKS Radomsko

Sportowy Radomsko

edycja 2

8 200,00 zł

§ 2. Informacje o przedsięwzięciach sportowych i przyznanych na ich realizację dotacjach
opublikowane zostaną:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radomska,
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radomska.
§ 3. Zobowiązuję Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich/Koordynatora
ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi do powiadomienia Wnioskodawców
o wynikach przeprowadzonego postępowania.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Radomska
dr Jarosław Ferenc

