
Wyniki konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego z zakresu 
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2005.  

 
 
Dotacje otrzymały następujące podmioty: 
 
 

1. Amatorski Klub Sportowy Busko-Zdrój, na zadanie pn. „upowszechnianie 

kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dyscyplinie sportowej piłka nożna” 

uzyskał dotację w kwocie 140 000,00 zł.   

2. Amatorski Klub Sportowy Busko-Zdrój, na zadanie pn. „upowszechnianie 

kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie castingu” uzyskał 

dotację w kwocie 2 500,00 zł. 

3. Buski Uczniowski Klub Sportowy Karate Kyokushin przy SG Nr 1 
w Busku-Zdroju na zadanie pn. „upowszechnianie kultury fizycznej wśród 

dzieci i młodzieży w sztukach walki wręcz”, uzyskał dotację w kwocie 

4 956, 00 zł. 

4. Stowarzyszenie „Ziemia Buska” na zadanie pn. „zorganizowanie wśród 

dzieci i młodzieży Sołeckiej Ligi Piłkarskiej w dyscyplinie sportowej piłka 

nożna”, uzyskało dotację w kwocie 2 500,00 zł. 

5. Uczniowski Klub Sportowy „Busko-Zdrój” przy SP Nr 3 w Busku-Zdroju 

na zadanie pn. „upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w 

dyscyplinie sportowej piłka ręczna”, uzyskał dotację w kwocie 10 000, 00 zł. 

 
 
Dotacji nie otrzymały następujące podmioty: 
 
1. Buski Klub Biegacza na zadanie pn. „upowszechnianie kultury fizycznej wśród 

dzieci i młodzieży w zakresie lekkoatletyki”,  

2. Buskie Towarzystwo Cyklistów na zadanie pn. „upowszechnianie kultury 

fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dyscyplinie sportowej kolarstwo”, 

3. Buski Klub Kung-Fu Yantai na zadanie pn. „upowszechnianie kultury fizycznej 

wśród dzieci i młodzieży w sztukach walki wręcz”, 

4. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Unia” na zadanie pn. 

„upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dyscyplinie 

sportowej pływanie”,  

 



5. Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” przy SG Nr 1 w Busku-Zdroju na 

następujące zadania: 

- „upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dyscyplinie 

sportowej piłka nożna”, 

- „upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dyscyplinie 

sportowej tenis ziemny”; 

- „upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dyscyplinie 

sportowej tenis stołowy”; 

na kwotę 7 100, 00 zł. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


