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UCHWAŁA NR 1052/2021 
ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃ SKIEGO 

z dnia 8 kwietnia 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji 
zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 
w2021 roku 

Na podstawie art. 32 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 920), § 11 ust. I uchwały nr 155/XXIU2021 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 
28 września 2021 r. w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok" oraz w nawiązaniu do uchwały nr 974/2021 Zarządu 
Powiatu Wrzesińskiego z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze wspierania 
i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku uchwała się, co następuje: 

§ 1. Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych 
powiatu wrzesińskiego w 2021 roku w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 
zgodnie z poniższą tabelą: 

Lp. Nazwa podmiotu Tytuł zadania Przyznana kwota 
dotacji 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 
Wspieranie działań na rzecz mieszkańców powiatu wrzesińskiego w zakresie aktywności 

ruchowej 

1. 
Gminne Zrzeszenie 

Ludowe Zespoły Sportowe 
we Wrześni 

„Na wsi też gramy w piłkę" — ligi oraz 
turnieje piłki nożnej na boiskach na 

terenie Gminy Września 
0,00 zł 

2. Stowarzyszenie „Rodzice 
Dzieciom" Tenisowa pokusa 0,00 zł 

3. 
Gminny Klub Sportowy 

Płomień Nekla 

Popularyzowanie gry w piłkę nożną 
wśród dzieci, młodzieży i dorosłych 
poprzez regularne treningi i udział 

w rozgrywkach piłkarskich 

0,00 zł 

4. LTKS Wrzesińska 
Akademia Szachowa 

MISTRZOSTWA WIELKOPOLSKI 
JUNIORÓW I MŁODZIKÓW 
W SZACHACH SZYBKICH 

0,00 zł 

5. Fundacja Piotra Reissa 

Treningi piłkarskie oraz udział 
w rozgrywkach Wielkopolsko-

Lubuskich Lig Piłkarskich dla dzieci 
i młodzieży z powiatu wrzesińskiego 

0,00 zł 

6. Stowarzyszenie Miłosław 
Biega Zdrowo żyjeMY, bo trenujeMY! 3.370,00 zł 

7. 
Uczniowski Klub 

Sportowy „Milesza" 
Targowa Górka 

Szkolenie i udział w rozgrywkach 
siatkarskich 0,00 zł 

8' 
STOWARZYSZENIE 
ARSENAŁ POLSKA 

„Przez Strzelectwo po zdrowy tryb 
życia" 3.000,00 zł 

9. Stowarzyszenie Pomagam 
Alctywnie Pierwszy Krok z Królową Sportu 1.400,00 zł 



10. Uczniowski Klub 
Sportowy - Zasutowo Turniej badmintona 0,00 zł 

1 L Stowarzyszenie Pro Bono 
Familiae Zawody pływackie „Września Cup" 2.646,00 zł 

12. Wrzesińskie Towarzystwo 
Tenisowe 

Turniej Open tenisa ziemnego 
o puchar Starosty Wrzesińskiego 2.200,00 zł 

1 1 Kolo Gospodyń Wiejskich 
„Aktywny Bierzglinek" 

Aktywny Bierzglinek wspiera 
aktywny styl życia 3.165,00 zł  

14. Stowarzyszenie Pomagam 
Aktywnie WRZEŚNIA CUP 2021 1.600,00 zł 

2. Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Promocji, Spraw Społecznych i Sportu. 

3. Uchwała wchodzi w Zycie z dniem podjęcia. 
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