
Załącznik 

do Zarządzenie Nr WG.0050.15.2022 

Wójta Gminy Czorsztyn 

z dnia 31 stycznia 2022 r. 

 

Lista wniosków wybranych i realizujących je podmiotów oraz wysokość udzielonej dotacji 

na realizację zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Czorsztyn w 2022 roku 

 

l.p. Nazwa klubu 

sportowego 

Nazwa zadania Opis zadania Łączny koszt 

zadania 

Kwota 

dotacji 

przyznanej 

na zadanie 

1. LKS „SPŁYW” 

ul. Graniczna 32, 

Sromowce Wyżne 

Szkolenie dzieci i młodzieży oraz 

organizacja imprez sportowych. 

Organizacja zawodów sportowych oraz udział 

w zawodach sportowych dzieci i młodzieży. 

Utrzymanie obiektów sportowych oraz 

utrzymanie stanu boiska pozwalające na 

bezproblemowe organizowanie imprez i 

zawodów sportowych. Przeciwdziałanie 

dewastacji obiektów sportowych oraz dbanie 

o obiekty, które są wizytówką wsi i gminy. 

Promocja gminy. 

31.500,00 zł 14.500,00 zł 

2. L.K.S.  

CZORSZTYN-SKI  

ul. Kamieniarska 30A, 

Kluszkowce 

Organizacja i prowadzenie szkolenia 

sportowego w konkurencjach 

narciarskich i udział w sportowym 

współzawodnictwie klubów 

sportowych. 

Osiągnięcie wysokich wyników sportowych 

przez zawodników klubu sportowego. 

Zwiększenie dostępności mieszkańców 

Gminy Czorsztyn do działalności sportowej 

prowadzonej przez kluby sportowe. Promocja 

sportu i aktywnego stylu życia. Kreowanie 

pozytywnego wizerunku Gminy Czorsztyn, 

poprzez sprzyjanie współzawodnictwu 

sportowemu na wszystkich poziomach. 

50.000,00 zł 18.500,00 zł 

3. L.K.S. „LUBAŃ” 

MANIOWY 

Stworzenie warunków do uprawiania 

sportu, podnoszenia umiejętności 

Stworzenie mieszkańcom gminy warunków 

do spędzania wolnego czasu poprzez 

209.870,00 zł 117.800,00 zł 



ul. Gorczańska 6A 

Maniowy 

piłkarskich i uzyskanie wysokich 

wyników w młodzieżowych i 

seniorskich rozgrywkach piłkarskich 

w 2022 roku 

uprawianie sportu. Stałe podnoszenie 

poziomu wyszkolenia sportowego dzieci i 

młodzieży z Gminy Czorsztyn, a w 

szczególności podnoszenie umiejętności gry 

w piłkę nożną. Osiąganie wysokich wyników 

sportowych zawodników, poprzez udział w 

rozgrywkach sportowych w sezonie 

sportowym wiosna/jesień 2022 i uplasowanie 

się w jak najwyższym miejscu danej ligi 

drużyn Lubania - seniorzy I drużyna w IV 

lidze, II drużyna w V klasie, drużyny 

młodzieżowe juniorzy młodsi, trampkarze 

starsi, młodziki w rozgrywkach 

organizowanych przez Podhalański Podokręg 

Piłki Nożnej. Zgłoszenie drużyn do 

rozgrywek w sezonie jesień 2022/2023 

drużyn Lubania (2 drużyny seniorów i 3 

drużyny młodzieżowe do rozgrywek 

piłkarskich). Wybór 3 kategorii wiekowych 

grup młodzieżowych do zgłoszenia do 

rozgrywek 2022/2023. Promocja sportu 

Gminy Czorsztyn poprzez ukazywanie 

obszernych relacji z meczów drużyn Lubania 

na stronie internetowej klubu. Zachowanie 

wysokich standardów utrzymania bazy 

sportowej powierzonej klubowi, poprzez 

utrzymanie stałej gotowości do użytku 

obiektów sportowych w Maniowach i 

Kluszkowcach (rozegrania meczy, organizacji 

zawodów i imprez sportowych, korzystania ze 

ślizgawki) i dbanie o estetyczny wygląd 



obiektu sportowego w Maniowach i 

Kluszkowcach. 

4. UKS „SPŁYW” 

ul. Nad Zalew 12, 

Sromowce Wyżne 

Kajakiem pływać każdy może. Promocja sportu i aktywnego stylu życia. 

Kreowanie pozytywnego wizerunku Gminy 

Czorsztyn poprzez sprzyjanie 

współzawodnictwu sportowemu. Osiąganie 

wysokich wyników sportowych. Zwiększanie 

dostępności mieszkańców Gminy Czorsztyn 

do działalności sportowej. Przeciwdziałanie 

zjawiskom patologii społecznej poprzez 

uprawianie sportu. 

30.800,00 zł 14.200,00 zł 

RAZEM 322.170,00 zł 165.000,00 zł 

 

 

             Wójt 

            (-) Tadeusz Wach 


