












Na sesji Rady Gminy Zbrosławice, 30 stycznia br., radni podjęli m.in. uchwały zmieniające statuty wszystkich sołectw. Uchwały wchodzą w życie po upływie 14 
dni od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego tj. dnia 6 lutego 2019 r.
Główna zmiana polega na wydłużeniu kadencji sołtysów i rad sołeckich z 4 do 5 lat, tak, aby zrównać okres pełnienia przez nich funkcji z kadencją wójta i rady. 
Wprowadzono też zmianę organu zarządzającego terminy zebrań wiejskich. Do tej pory miejsce i termin zebrań określała rada gminy, a teraz zadanie to będzie 
leżało w kompetencji wójta.
Ponadto,Ponadto, wprowadzono zapis normujący kandydowanie do pełnienia funkcji sołtysa i członka rady sołeckiej: kandydatem może być stały mieszkaniec sołectwa 
uprawniony do głosowania.

Wydział Społeczny

Zadanie

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Organizacja zawodów konnych w roku 2019 na terenie 
Ośrodka Jeździeckiego Zbrosławice.

Rozwój ujeżdżania na terenie Gminy Zbrosławice.

Organizacja działalności szkoleniowej oraz współzawodnictwa Organizacja działalności szkoleniowej oraz współzawodnictwa 
sportowego w dyscyplinie sportowej: piłka nożna.

Przeprowadzenie zajęć treningowych, udział w rozgrywkach 
ligowych przeprowadzanych przez Śląski ZPN, utrzymanie bazy 

sportowej oraz boiska LKS Naprzód Łubie.

Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży 
oraz dorosłych na terenie sołectwa Wieszowa.

Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w treningach i zawodach Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w treningach i zawodach 
oraz organizacja zawodów sportowych Olimpiad Specjalnych.

Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży 
na terenie sołectwa Ziemięcice.

Sportowe zaangażowanie ucznia najlepszym 
sposobem spędzania czasu.

Organizacja ogólnopolskich zawodów 
w skokach przez przeszkody.w skokach przez przeszkody.

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Gminna Liga Trampkarzy.

Wpieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 
i sportu wśród dzieci i młodzieży.

Udział zawodnika klasy Mistrzowskiej Międzynarodowej, 
mieszkańca Gminy Zbrosławice Marka Wolnego w wybranych 

mistrzostwach i turniejach w 2019 roku.mistrzostwach i turniejach w 2019 roku.

Wsparcie działalności i rozwój sportowy członków 
Klub Jeździecki Lando.

Prowadzenie zajęć sportowych w dyscyplinach tenis ziemny 
i piłka nożna dla dzieci i młodzieży z Czekanowa 
i innych miejscowości gminy Zbrosławice.

Działalność w zakresie upowszechniania aktywnych form 
wypoczynku w postaci jazdy konnej, działalności sportowej wypoczynku w postaci jazdy konnej, działalności sportowej 
i promocji tradycji jeździeckich gminy Zbrosławice 
na parcourach całej Polski jak również na terenie 

gminy Zbrosławice w 2019 roku.

Piłka nożna dla wszystkich  - aktywizacja i rozwój 
sportowy mieszkańców gminy Zbrosławice.

Sport-naszą receptą na zdrowie.

Działalność w zakresie upowszechniania aktywnych Działalność w zakresie upowszechniania aktywnych 
form wypoczynku w postaci jazdy konnej.

"Sport poprzez zabawę" - szkolenie dzieci i młodzieży 
oraz upowszechnianie gry w piłkę nożną.

Propagowanie i rozwój gry w piłkę nożną 
oraz udział w rozgrywkach piłkarskich.

Nazwa oferenta

LKS Drama Zbrosławice

LZJ Drama Zbrosławice

Silesia Dressage Club

Klub Futsal 
Akademia Pyskowice

LKS Naprzód ŁubieLKS Naprzód Łubie

LKS Naprzód Wieszowa

Oddział Regionalny 
Olimpiady Specjalne 
Polska - Klub Olimpiad 
Specjalnych „Sokoły”

LKS Pogoń Ziemięcice

UKS Victoria ZiemięciceUKS Victoria Ziemięcice

Stowarzyszenie na rzecz 
promocji sportów 
konnych Lando

Polski Związek Hodow-
ców Gołębi Pocztowych

Oferta wspólna - Gminna 
Liga Trampkarzy

UKS Sokół Zbrosławice

Tarnogórski Klub 
Sportowy Karate

Klub Jeździecki Lando 
z siedzibą w Ptakowicach

ULKS Florian CzekanówULKS Florian Czekanów

Klub Jeździecki 
Zbrosławice

Klub Sportowy 
Drama Kamieniec

Uczniowski Ludowy Klub 
Sportowy Karlik 
Przezchlebie Przezchlebie 

Stowarzyszenie Klub Jeź-
dziecki Preria Wilkowice

UKS Orzeł Miedary

LKS Orzeł Miedary

Kwota dotacji (zł)

17 000,00 zł

13 500,00 zł

7 000,00 zł

4 000,00 zł

15 000,00 zł

15 000,00 zł15 000,00 zł

26 000,00 zł

18 000,00 zł

9 000,00 zł

8 000,00 zł

3 000,00 zł

17 000,00 zł

28 000,00 zł28 000,00 zł

7 000,00 zł

1 000,00 zł

10 000,00 zł

13 500,00 zł

23 000,00 zł

12 000,00 zł

5 000,00 zł5 000,00 zł

15 000,00 zł

33 000,00 zł
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Przypominamy, że od  2016 roku istnieje 
możliwość umieszczania płatnych reklam 
i ogłoszeń w naszym informatorze.
Reklamy można przygotowywać we wła-
snym zakresie, bądź zlecać to redakcji.
Szczegółowe informacje nt. cennika oraz 
zasad zamawiania reklam i ogłoszeń 
znajdują się  na www.zbroslawice.pl,          
w zakładce „Informacje/Informator 
Wieść z Gminy”, zgodnie z Zarządzeniem 
nr OR.0050.315.2016 Wójta Gminy 
Zbrosławice z dnia 21 września 2016 r.

Z okazji urodzin życzenia wielu lat w zdrowiu         
i spokoju ducha: Magdalenie Janke z okazji 85 
rocznicy urodzin, Renacie Makowskiej, Frydery-
ce Globisz, Jadwidze Heller z okazji 80 rocznicy 
urodzin oraz Ewie Kościckiej, Irenie Schrötter, 
Stefanowi Pyce i Piotrowi Miczce z okazji 75 
rocznicy urodzin składają koleżanki i koledzy           
zz Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i In-
walidów.




