
Uchwała nr
Zarządu Powiatu Kolskiego

z dnia... 2^. y.>....

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Powiatu 
Kolskiego w roku 2021.

Na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Kolskiego uchwala co 
następuje:

§1
Ogłasza się wyniki dotyczące rozstrzygnięcia i przyznania wsparcia finansowego w konkursie na 
wykonanie zadań publicznych, związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego przez 
organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym 
i o wolontariacie, w roku 2021 w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego

§2
Lista podmiotów, którym przyznano i odmówiono wsparcia finansowego na realizację zadań 
w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 
w roku 2021 stanowi załączniki nr 1 do niniejszej uchwały.

§3
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Powiatu Kolskiego 
na rok 2021 zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń 
Starostwa Powiatowego w Kole.

§4
Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Starostwa 
Powiatowego w Kole.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Starosta - Robert Kropidłowski

2. Wicestarosta - Sylwester Chęciński

3. Członek Zarządu - Waldemar Banasiak

4. Członek Zarządu - Zbigniew Szarecki

5. Członek Zarządu - Henryk Tomczak



Uzasadnienie

Do uchwały nr..OO2/Sv.AAB'..H^.'.iQ^

Zarządu Powiatu Kolskiego
z dnia. .. 3.,. LAw.. .

Na podstawie art. 15 ust. 2j z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) organ administracji publicznej ogłasza 
wyniki dotyczące rozstrzygnięcia i przyznania wsparcia finansowego w konkursie na wykonanie 
zadań publicznych, związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego przez organizacje 
pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym 
i o wolontariacie, w roku 2021 w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego.

'ert Kropmłowśki

W związku z powyższym podjęcie uchwały uważa się za zasadne.



Kultura 921

Wspieranie rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 32 000
zł

Lp. Nazwa Oferenta Nazwa Zadania Przyznana kwota

1. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej, im. Wł. 
Umińskiego w Przedczu „Przyjaźni Szkole” XVII Betlejemskie Światełko Pokoju

3 000,00 zł

2. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
„Przyjaciele Św. Mikołaja” Muzyczno-plastyczne warsztaty integracyjne 1 000,00 zł

3. Manufaktura Piosenki Harcerskiej „Wartaki” Wartakowski edukacyjno-plytowy rok 3 000,00 zł

4. Manufaktura Piosenki Harcerskiej „Wartaki” 2. Harcerski Festiwal Piosenki”Bez gitary ani rusz”-Koło 2021 3 500,00 zł

5. Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Ruszkowie 
Drugim

Wyjazdy o charakterze historycznym sposobem na poznawanie 
starszej i nowszej historii Polski 1 500,00 zł

6. Stowarzyszenie 
„Dom’ „Pielęgnując patriotyzm chronimy dziedzictwo narodowe” 2 000,00 zł

7. Stowarzyszenie Przyjaciół Tańca i Akrobatyki Zespołu 
Tanecznego Muza

Wpływ popularyzacji tańca na rozwój kultury i sztuki m.in.. w 
Warunkach pandemii 3 000,00 zł

8. Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Dobrowie Europejskie Targi Regionów 2 000,00 zł
9. Towarzystwo 

Śpiewaczo-Muzyczne „Lutnia” Udział w dwóch przeglądach chóralnych 2 000,00 zł
10. Towarzystwo 

Śpiewaczo-Muzyczne „Lutnia” Organizacja warsztatów chórowych 2 000,00 zł
11. Stowarzyszenie „Kolska Trójka” Zachwyty-koncert z ambicjami 5 000,00 zł
12. Stowarzyszenie „Kolska Trójka” Koncert Świąteczny Anioły są wśród nas 4 000,00 zł

SUMA 32 000,00 zł

Strona 1


