
AR ZAD P OVVijATU UCHWAŁA NR 1154/2021 

ZARZĄ DU POWIATU WRZES)Ń SK:CEGO 
z dnia 27 lipca 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. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.), § 11 ust. 1 uchwały nr 155/XX11/2021 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 1115/2021 Zarządu 

Powiatu Wrzesińskiego z dnia 22 czerwca 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 uchwala 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: 

L.p. Pod m iot Nazwa zadania Przyznana 
kwota dotacji 

 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 

 

Wspieranie działań na rzecz mieszkańców powiatu wrzesińskiego w zakresie aktywności ruchowej 
1. Koło Gospodyń Wiejskich Czeszewo Zajęcia jogi "W zdrowym ciele zdrowy duch" 1.800,00 zł 
2. Uczniowski Klub Sportowy Zasutowo Turniej Badmintona 1.300,00 zł 

3. 
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i 

Młodzieży Niepełnosprawnej "Razem" 
Turniej Mikołajkowy 2021 0,00 zł 

4. Stowarzyszenie Wrzesiński Klub 
"Amazonki" 

Dąż do sprawności 2.520,00 zł 

5. Uczniowski Klub Sportowy "Zak" Powiatowy Spływ Kajakowy 2021 3.670,00 zł 

6. Uczniowski Klub Sportowy "Milesza" Udział w meczach piłki siatkowej kobiet 0,00 zł 

7. Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły 
Sportowe we Wrześni 

"Na wsi też gamy w piłkę" - ligi oraz turnieje 
piłki nożnej na boiskach na terenie Gminy 

Września 
2.240,00 zł 

8. Klub Piłkarski Września 
Promocja i rozwój futsalu na terenie powiatu 

wrzesińskiego 0,00 zł 

9. 
Akademia Lekkoatletyczna Tomasza 

Szymkowiaka 
Bieg Powstania Wielkopolskiego 7.100,00 zł 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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