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Załącznik nr 1 

do Zarządzenia  nr 12 / 2016 

Wójta Gminy Kościan 

z dnia 15.02.2016 roku 

 

Wykaz ofert wybranych  

w postępowaniu konkursowym na realizację zadania  

w zakresie kultury fizycznej 

 

Nr sprawy Oferent Nazwa zadania Kwota dotacji 

na 

dofinansowanie 

realizacji 

zadania w PLN 

Uzasadnienie 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację 

zadania 
200.000 

Wysokość środków rozdysponowanych w wyniku rozstrzygnięcia 

konkursu  
200.000 

Wysokość środków nie rozdysponowanych 

 
0 

KO/3015/1/ 

1/2016 

Klub Tańca Sportowego 

„Poezja” Kościan 

Realizacja programu 

szkoleniowego w zakresie 

tańca sportowego                         

i upowszechnianie go 

wśród dzieci i młodzieży. 

5.000 

Oferta spełnia wymogi określone 

w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 

roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie                        

oraz kryteria zawarte w ogłoszeniu 

konkursowym 

KO/3015/1/ 

2/2016 

Klub Karate „Gottsu” 

Kościan 

Organizacja zawodów 

karate. 
1.000 

Oferta spełnia wymogi określone 

w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 

roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie                        

oraz kryteria zawarte w ogłoszeniu 

konkursowym 

KO/3015/1/ 

3/2016 

Klub Karate „Gottsu” 

Kościan 
Szkolenie karate. 4.000 

Oferta spełnia wymogi określone 

w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 

roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie                        

oraz kryteria zawarte w ogłoszeniu 

konkursowym 

KO/3015/1/ 

4/2016 

Szkolny Klub Sportowy 

„Jantar” Racot 

Działalność sportowa               

i olimpijska SKS Jantar 

Racot w roku 2016. 
25.000 

Oferta spełnia wymogi określone 

w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 

roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie                        

oraz kryteria zawarte w ogłoszeniu 

konkursowym 

KO/3015/1/ 

5/2016 

Uczniowski Klub Sportowy 

„Tur” Turew 

Prowadzenie zadań w 

zakresie kultury fizycznej. 
12.000 

Oferta spełnia wymogi określone 

w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 

roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie                        

oraz kryteria zawarte w ogłoszeniu 

konkursowym 

KO/3015/1/ 

6/2016 

LZS „Rywal-Ewmar”  

Kurza Góra 

Kultura Fizyczna i Sport   

w LZS „Rywal-Ewmar” 

Kurza Góra. 
12.000 

Oferta spełnia wymogi określone 

w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 

roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie                        

oraz kryteria zawarte w ogłoszeniu 

konkursowym 

KO/3015/1/ 

7/2016 

Ludowy Klub Sportowy 

„Sana” Kościan 

Szkolenie dzieci                        

i młodzieży w zakresie 

tenisa stołowego. 
500 

Oferta spełnia wymogi określone 

w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 

roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie                        

oraz kryteria zawarte w ogłoszeniu 

konkursowym 
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KO/3015/1/ 

8/2016 

Uczniowski Klub Sportowy 

„KSM Tęcza” Kościan 

Przeprowadzenie 

szkolenia zawodnika 

szachisty Dawida 

Niekrasia. 

500 

Oferta spełnia wymogi określone 

w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 

roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie                        

oraz kryteria zawarte w ogłoszeniu 

konkursowym 

KO/3015/1/ 

11/2016 

Ludowy Zespół Sportowy 

„Junatrans” Stare Oborzyska 

Zadanie nr 1 związane             

z prowadzeniem szkoleń 

sportowych                                   

i współzawodnictwa 

sportowego – piłka nożna. 

50.000 

Oferta spełnia wymogi określone 

w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 

roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie                        

oraz kryteria zawarte w ogłoszeniu 

konkursowym 

KO/3015/1/ 

12/2015 

Uczniowski Klub Sportowy 

„Orlik” Kokorzyn 

Krzewienie kultury 

fizycznej w środowisku 

wiejskim. 
12.000 

Oferta spełnia wymogi określone 

w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 

roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie                        

oraz kryteria zawarte w ogłoszeniu 

konkursowym 

KO/3015/1/ 

13/2016 

Piłkarski Klub Sportowy 

Racot 

Przedsięwzięcia z zakresu 

współzawodnictwa 

sportowego, kultury 

fizycznej i rekreacji 

ruchowej PKS Racot. 

78.000 

Oferta spełnia wymogi określone 

w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 

roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie                        

oraz kryteria zawarte w ogłoszeniu 

konkursowym 

 

 

Wykaz ofert wybranych  

w postępowaniu konkursowym na realizację zadania  

w zakresie kultury 

 

Nr sprawy Oferent Nazwa zadania Kwota dotacji 

na 

dofinansowanie 

realizacji 

zadania w PLN 

Uzasadnienie 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację 

zadania 
30.000 

Wysokość środków rozdysponowanych w wyniku rozstrzygnięcia 

konkursu  
23.900 

Wysokość środków nie rozdysponowanych 

 
6.100 

KO/3015/1/ 

9.1/2016 

Stowarzyszenie „Centrum 

Rozwoju Gminy Kościan” 

Stare Oborzyska 

Moja mała Ojczyzna 

wczoraj i dziś. 
18.900 

Oferta spełnia wymogi określone 

w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 

roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie                        

oraz kryteria zawarte w ogłoszeniu 

konkursowym 

KO/3015/1/ 

9.2/2016 

Stowarzyszenie „Centrum 

Rozwoju Gminy Kościan” 

Stare Oborzyska 

Rodzinna przygoda na 

romantyczno – bajkowych 

szlakach Ziemi 

kościańskiej. 

5.000 

Oferta spełnia wymogi określone 

w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 

roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie                        

oraz kryteria zawarte w ogłoszeniu 

konkursowym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


