
ZARZĄD PCMATU 

WRZESISKUEGO 
UCHWAŁA NR 675/2020 

ZARZĄ DU POWIATU WRZESESKIEGO 

z dnia 29 lipca 2020 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 

w 2020 roku 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 920), § 11 ust. 1 uchwały nr 111/XV1/2020 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 

20 lutego 2020 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 2020 rok" oraz w nawiązaniu do uchwały nr 609/2020 Zarządu 

Powiatu Wrzesińskiego z dnia 16 czerwca 2020 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 2020 roku uchwała się, co następuje: 

§ 1. Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych 

powiatu wrzesińskiego w 2020 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. 
Stowarzyszenie Pomagam 

Aktywnie 
Pierwszy Krok z Królową Sportu 1 400,00 z1 

2. Uczniowski Klub Sportowy 
"Milesza" Targowa Górka 

Jesienny Turniej Piłki Siatkowej 2 330,00 zł 

3. Klub Piłkarski Września Rozwój futsalu na terenie powiatu 
wrzesińskiego 

3 600,00 zł 

4. Wrzesińskie Towarzystwo 
Tenisowe 

Turniej Open tenisa ziemnego o puchar 
Starosty Wrzesińskiego 

1 700,00 zł 

5. Uczniowski Klub Sportowy 
Zasutowo 

0rgani7acja Turnieju Badmintona - zł 

6. 
Stowarzyszenie na Rzecz 

Dzieci i Młodzieży 
Niepełnosprawnej "Razem" 

Turniej Mikołajkowy 5 400,00 zł 

7. Stowarzyszenie Pro Bono 
Familiae 

Zajęcia treningowe dla dzieci uzdolnionych 
ruchowo: neuro - trening z elementami 

treningu mentalnego 
2 000,00 z1 

8. Fundacja Piotra Reissa 
Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach 
Wielkopolsko-Lubuskich Lig Piłkarskich dla 
dzieci i młodzieży z Powiatu Wrzesińskiego 

1 000,00 zł 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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