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Załącznik nr 1 

do Zarządzenia  nr 10 / 2021 

Wójta Gminy Kościan 

z dnia 05.02.2021 roku 

 

Wykaz ofert wybranych  

w postępowaniu konkursowym na realizację zadania w roku 2021 w zakresie 

WSPIERANIA i UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ 
 

Lp. Nr sprawy Oferent Nazwa zadania Kwota dotacji na 

dofinansowanie 

realizacji zadania 

w PLN 

Uzasadnienie 

 Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania 280.000,00 

 Wysokość środków rozdysponowanych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu  280.000,00 

 Wysokość środków nie rozdysponowanych 

 
0,00 

1. KO/524/A/06/2021 
Stowarzyszenie Sportowe 

CRC Leszno 

„Szkolenie w akrobatyce 

sportowej dzieci i młodzieży 

z Gminy Kościan w roku 

2021” 

3.000,00 

Oferta spełnia wymogi 

określone w ustawie 

z dnia 24 kwietnia 2003 
roku o działalności 

pożytku publicznego                                
i o wolontariacie                        

oraz kryteria zawarte 

w ogłoszeniu 
konkursowym 

2. KO/524/A/07/2021 
Szkolny Klub Sportowy 

„Jantar” w Racocie 

„Działalność sportowa i 

olimpijska SKS Jantar 

Racot w roku 2021” 

16.000,00 

Oferta spełnia wymogi 

określone w ustawie 

z dnia 24 kwietnia 2003 
roku o działalności 

pożytku publicznego                                

i o wolontariacie                        

oraz kryteria zawarte 

w ogłoszeniu 

konkursowym 

3. KO/524/A/09/2021 
Stowarzyszenie LZS  

„Rywal-Ewmar” Kurza Góra 

„Kultura fizyczna i sport w 

LZS Rywal-Ewmar  

Kurza Góra” 
5.000,00 

Oferta spełnia wymogi 

określone w ustawie 

z dnia 24 kwietnia 2003 
roku o działalności 

pożytku publicznego                                

i o wolontariacie                        
oraz kryteria zawarte 

w ogłoszeniu 

konkursowym 

4. KO/524/A/11/2021 Fundacja Piotra Reissa 
„Na sportowo w Bonikowie i 

Kokorzynie” 
3.000,00 

Oferta spełnia wymogi 
określone w ustawie 

z dnia 24 kwietnia 2003 
roku o działalności 

pożytku publicznego                                

i o wolontariacie                        
oraz kryteria zawarte 

w ogłoszeniu 

konkursowym 

5. KO/524/A/17/2021 Klub Karate „Gottsu” Kościan 
Szkolenie – treningi 

karate olimpijskiego 
4.000,00 

Oferta spełnia wymogi 
określone w ustawie 

z dnia 24 kwietnia 2003 

roku o działalności 
pożytku publicznego                                

i o wolontariacie                        

oraz kryteria zawarte 
w ogłoszeniu 

konkursowym 

6. KO/524/A/18/2021 

Ludowy Zespół Sportowy 

„JunaTrans” 

Stare Oborzyska 

„Zagraj z nami 

sportowcami” – szkolenie 

sportowe dzieci i 

młodzieży dziewcząt i 

chłopców 

124.000,00 

Oferta spełnia wymogi 
określone w ustawie 

z dnia 24 kwietnia 2003 

roku o działalności 

pożytku publicznego                                

i o wolontariacie                        

oraz kryteria zawarte 
w ogłoszeniu 

konkursowym 
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7. KO/524/A/19/2021 Kościański Klub Żeglarski „Szkółka żeglarska” 3.000,00 

Oferta spełnia wymogi 

określone w ustawie 

z dnia 24 kwietnia 2003 
roku o działalności 

pożytku publicznego                                

i o wolontariacie                        
oraz kryteria zawarte 

w ogłoszeniu 

konkursowym 

8. KO/524/A/21/2021 
Piłkarski Klub Sportowy 

Racot 

„Przedsięwzięcia z 

zakresu 

współzawodnictwa 

sportowego, kultury 

fizycznej i rekreacji 

ruchowej w PKS Racot” 

116.000,00 

Oferta spełnia wymogi 
określone w ustawie 

z dnia 24 kwietnia 2003 
roku o działalności 

pożytku publicznego                                

i o wolontariacie                        
oraz kryteria zawarte 

w ogłoszeniu 

konkursowym 

9. KO/524/A/22/2021 Klub Sportowy „TUR” Turew 

„Wspieranie i 

upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu w KS 

TUR Turew” 

6.000,00 

Oferta spełnia wymogi 
określone w ustawie 

z dnia 24 kwietnia 2003 

roku o działalności 
pożytku publicznego                                

i o wolontariacie                        

oraz kryteria zawarte 
w ogłoszeniu 

konkursowym 

 

 

Wykaz ofert wybranych  

w postępowaniu konkursowym na realizację zadania w roku 2021 w zakresie 

KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY i DZIEDZICTWA NARODOWEGO 
 

Lp Nr sprawy Oferent Nazwa zadania Kwota dotacji na 

dofinansowanie 

realizacji zadania w 

PLN 

Uzasadnienie 

 Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania 35.000,00 

 Wysokość środków rozdysponowanych w wyniku rozstrzygnięcia 

konkursu  
35.000,00 

 Wysokość środków nie rozdysponowanych 

 
0,00 

1. KO/524/B/01/2021 

Zespół Folklorystyczny 

ZŁOTE KŁOSY 

Bonikowo  

„Wesele Kościańskie” 2.500,00 

Oferta spełnia wymogi 

określone w ustawie 

z dnia 24 kwietnia 2003 
roku o działalności 

pożytku publicznego                                

i o wolontariacie                        
oraz kryteria zawarte 

w ogłoszeniu 

konkursowym 

2. KO/524/B/08/2021 

Koło Gospodyń 

Wiejskich  

„Racot – Nasza Mała 

Ojczyzna’ 

Przedsięwzięcia Koła 

Gospodyń Wiejskich „Racot 

– Nasza Mała Ojczyzna” 

3.500,00 

Oferta spełnia wymogi 

określone w ustawie 

z dnia 24 kwietnia 2003 
roku o działalności 

pożytku publicznego                                

i o wolontariacie                        
oraz kryteria zawarte 

w ogłoszeniu 

konkursowym 

3. KO/524/B/10/2021 

Koło Gospodyń 

Wiejskich  

Nowe Oborzyska 

„Łączy nas sztuka i region” 2.000,00 

Oferta spełnia wymogi 
określone w ustawie 

z dnia 24 kwietnia 2003 

roku o działalności 
pożytku publicznego                                

i o wolontariacie                        

oraz kryteria zawarte 
w ogłoszeniu 

konkursowym 
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4. KO/524/B/13/2021 

Stowarzyszenie „Centrum 

Rozwoju Gminy Kościan” 

Stare Oborzyska 

„Kultura, tradycja i ekologia  

w Gminie Kościan” 
15.000,00 

Oferta spełnia wymogi 

określone w ustawie 

z dnia 24 kwietnia 2003 
roku o działalności 

pożytku publicznego                                

i o wolontariacie                        
oraz kryteria zawarte 

w ogłoszeniu 

konkursowym 

5. KO/524/B/14/2021 

Koło Gospodyń 

Wiejskich  

w Kokorzynie 

„Propagowanie kultury 

i obrzędów ludowych Ziemi 

Kościańskiej” 

2.500,00 

Oferta spełnia wymogi 
określone w ustawie 

z dnia 24 kwietnia 2003 
roku o działalności 

pożytku publicznego                                

i o wolontariacie                        
oraz kryteria zawarte 

w ogłoszeniu 

konkursowym 

6. KO/524/B/15/2021 

Koło Gospodyń 

Wiejskich  

Luboszanki Stary Lubosz 

„Kino pod gwiazdami razem 

z Luboszankami” 
3.500,00 

Oferta spełnia wymogi 
określone w ustawie 

z dnia 24 kwietnia 2003 

roku o działalności 
pożytku publicznego                                

i o wolontariacie                        

oraz kryteria zawarte 
w ogłoszeniu 

konkursowym 

7. KO/524/B/16/2021 
Stowarzyszenie Orkiestra 

Dęta „TON” 

„Upowszechnianie muzyki 

wykonywanej na 

instrumentach dętych wśród 

mieszkańców Gminy 

Kościan w roku 2021” 

2.000,00 

Oferta spełnia wymogi 
określone w ustawie 

z dnia 24 kwietnia 2003 

roku o działalności 
pożytku publicznego                                

i o wolontariacie                        

oraz kryteria zawarte 
w ogłoszeniu 

konkursowym 

8. KO/524/B/20/2021 

Stowarzyszenie 

„Przyjaciele Gorzelni  

w Turwi” 

„Mimo 103-lat historia nadal 

żywa” 
4.000,00 

Oferta spełnia wymogi 

określone w ustawie 

z dnia 24 kwietnia 2003 

roku o działalności 
pożytku publicznego                                

i o wolontariacie                        

oraz kryteria zawarte 
w ogłoszeniu 

konkursowym 

 

Wykaz ofert wybranych  

w postępowaniu konkursowym na realizację zadania w roku 2021 w zakresie 

OCHRONY i PROMOCJI ZDROWIA 

 

Lp Nr sprawy Oferent Nazwa zadania Kwota dotacji na 

dofinansowanie 

realizacji zadania 

w PLN 

Uzasadnienie 

 Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania 10.000,00 

 Wysokość środków rozdysponowanych w wyniku rozstrzygnięcia 

konkursu  
10.000,00 

 Wysokość środków nie rozdysponowanych 

 
0,00 

1 KO/524/C/04/2021 

Kościańskie 

Towarzystwo 

Stwardnienia Rozsianego   

i Udaru Mózgu 

Rehabilitacja osób 

niepełnosprawnych. 
10.000,00 

Oferta spełnia wymogi 
określone w ustawie 

z dnia 24 kwietnia 2003 

roku o działalności 
pożytku publicznego                                

i o wolontariacie                        

oraz kryteria zawarte 

w ogłoszeniu 

konkursowym 

 

          Wójt Gminy Kościan 

          /-/ Andrzej Przybyła 


