
Uchwała nr
Zarządu Powiatu Kolskiego 
z dnia... . ^0:1 A i >..........

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 działalności na rzecz dzieci i młodzieży, 
w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

§2
Lista podmiotów, którym przyznano i odmówiono wsparcia finansowego na realizację zadań 
w zakresie wspierania działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci 
i młodzieży 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.

§5
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..QQX^?M&v

Zarządu Powiatu Kolskiego

z dnia.

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 działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w 
tym wypoczynku dzieci i młodzieży

W związku z powyższym podjęcie uchwały uważa się za zasadne.



obozy 854

Wspieranie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży 23 000 zł
Lp. Nazwa Oferenta Nazwa Zadania Przyznana kwota

1. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkol)' Podstawowej, im. Wł. Umińskiego 
w Przedczu „Przyjaźni Szkole” Zdrowo jem-więcej wiem-ruszam się

3 000,00 zł
2. Manufaktura Piosenki Harcerskiej „Wartaki” 48 Międzynarodowy Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży 

Szkolnej Kielce 2021
(zły obszar 

zadania)
3. Manufaktura Piosenki Harcerskiej „Wartaki” „Granie na polanie”- letnie warsztaty artystyczne Wartaków 4 500,00 zł

4. Stowarzyszenie Klub Sportowy Górnik Kłodawa

Organizowanie różnych form wypoczynku: Kolonii, 
półkolonii, biwaków, obozów itp. Zorganizowanych zgodnie z 
przepisami dotyczącymi wypoczynku dzieci i młodzieży dla 

osób z terenu Powiatu Kolskiego. 4 000,00 zł

5. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Przyjaciele Św. 
Mikołaja” Wypoczynek w Gospodarstwie Agroturystycznym

2 000,00 zł
6. Stowarzyszenie Młodzieżowy Klub Sportowy „BRDÓW” „Obóz wioślarski”-letni 2021” 1 500,00 zł

7. Międzyszkolny Ludowy Uczniowska Klub Sportowy „Triathlon” 
przy szkole podstawowej nr 5 w Kole Biwak sportowy

1 000,00 zł

8. Międzyszkolny Ludowy Uczniowska Klub Sportowy „Triathlon” 
przy szkole podstawowej nr 5 w Kole „Biała szkoła”

1 000,00 zł
9. Kolski Klub Sportów Walki Wypoczynek - KKSW lato 2021 3 000,00 zł

10. Kolski Klub Kyokushin-kan Karate-do Obóz rekreacyjno-sportowy dla dzieci i młodzieży z terenu 
powiatu kolskiego 3 000,00 zł

SUMA 23 000,00 zł
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