
UCHWAŁA NR 138/2019 

ZARZĄDU POWIATU JAROSŁAWSKIEGO 

z dnia 20 września 2019 r. 

w sprawie ogłoszenia wyników konkursu pod nazwą „Sport 2019” oraz przyznania dotacji 

celowej na realizację projektów z zakresu sportu.  

 

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 

1468), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., 

poz. 869 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr VIII/89/2019 Rady Powiatu Jarosławskiego z 

dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania w formie dotacji 

zadań służących rozwojowi sportu oraz Uchwałą Nr IX/90/2019 Rady Powiatu Jarosławskiego 

z dnia 29 lipca 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu 

finansowania w formie dotacji zadań służących rozwojowi sportu, Uchwałą Nr 121/2019 

Zarządu Powiatu Jarosławskiego z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na 

realizację projektów z zakresu sportu pod nazwą: ,,Sport 2019” 

Zarząd Powiatu Jarosławskiego uchwala, co następuje: 

§ 1 

Po zapoznaniu się z treścią Protokołu z prac komisji konkursowej powołanej w celu 

zaopiniowania i oceny wniosków w konkursie na realizację projektów z zakresu sportu pod 

nazwą: ,,Sport 2019” przyjmuje się przedstawione w nim rekomendacje. 

§ 2 

Przyznaje się dotacje z budżetu Powiatu Jarosławskiego na realizację projektów z zakresu 

sportu przez kluby sportowe zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Rozwoju i Promocji Powiatu 

Starostwa Powiatowego w Jarosławiu. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wicestarosta Jarosławski 

     Mariusz Trojak  

 



Załącznik do Uchwały Nr 138/2019 

                                                                                                                        Zarządu Powiatu Jarosławskiego 

                                                                                                                        z dnia 20 września 2019 r. 

 

 

Wykaz projektów z zakresu sportu na których realizację przyznaje się dotacje z budżetu 

Powiatu Jarosławskiego 

 

Lp

. 

Nazwa klubu 

sportowego 

Nr KRS 

 

Tytuł projektu Kwota dotacji 

1. 

Parafialny Klub 

Sportowy Kolping - 

Jarosław 

ul. 3-go Maja 49 

37-500 Jarosław 

0000030222 

Kreowanie 

pozytywnego 

wizerunku Powiatu 

Jarosławskiego poprzez 

sprzyjanie 

współzawodnictwu 

sportowemu w tenisie 

stołowym 

 

100 000,00 zł 

2. 

Eurobud Grupa JKS 

Jarosław  

Spółka z o.o. 

ul. Józefa 

Poniatowskiego 63 A 

37-500 Jarosław 

0000784850 Sport 2019 

 

500 000,00 zł 


