
  

Załącznik nr 1 

do Zarządzenia  nr 13/2020 

Wójta Gminy Kościan 

z dnia 27.02.2020 roku 

 

Wykaz ofert wybranych  

w postępowaniu konkursowym na realizację zadania  

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  270.000,00 

 Wysokość środków nie rozdysponowanych 

 
10.000,00 

1 KO/524/A/05/2020 
Klub Sportowy  

„KOBRA KOŚCIAN” 

„Trójbój siłowy – opieka 

trenerska, zajęcia 

szkoleniowe i udział w 

zawodach” 

1000,00 

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/06/2020 

Ludowy Zespół Sportowy 

„JunaTrans” 

Stare Oborzyska 

„Zagraj z nami 

sportowcami” – szkolenie 

sportowe dzieci i 

młodzieży dziewcząt i 

chłopców 

125000,00 

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/08/2020 
Stowarzyszenie Sportowe 

CRC Leszno 

Szkolenie w akrobatyce 

sportowej dzieci i młodzieży 

z Gminy Kościan 
3000,00 

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/09/2020 Klub Karate „Gottsu” Kościan 
Szkolenie – treningi 

karate olimpijskiego 
5000,00 

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/10/2020 Klub Sportowy „TUR” Turew 

Wspieranie i 

upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu w KS 

TUR Turew 

11000,00 

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/18/2020 
Piłkarski Klub Sportowy 

Racot 

Przedsięwzięcia z zakresu 

współzawodnictwa 

sportowego, kultury 

fizycznej i rekreacji 

ruchowej w PKS 

RACOT. 

125000,00 

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 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/02/2020 

Zespół Folklorystyczny 

ZŁOTE KŁOSY 

Bonikowo  

„Odkryj na nowo 

Wielkopolską Ludowość 
2000,00 

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/07/2020 

Koło Gospodyń 

Wiejskich  

Nowe Oborzyska 

„Czas się poznać” 1000,00 

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/11/2020 

Stowarzyszenie 

„Przyjaciele Gorzelni  

w Turwi” 

„W poszukiwaniu 

zapomnianych zawodów” 
5000,00 

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/B/12/2020 
Stowarzyszenie Orkiestra 

Dęta „TON” 

Upowszechnianie muzyki 

wykonywanej na 

instrumentach dętych wśród 

mieszkańców Gminy 

Kościan w roku 2020 

2000,00 

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/13/2020 

Koło Gospodyń 

Wiejskich  

Luboszanki 

Anielskie Luboszanki szyte 

na miarę! 
2000,00 

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/14/2020 

Koło Gospodyń 

Wiejskich 

w Kurowie 

Integracja Mieszkańców 1000,00 

 
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/16/2020 

Koło Gospodyń 

Wiejskich  

w Kokorzynie 

Propagowanie kultury 

i obrzędów ludowych Ziemi 

Kościańskiej 
4000,00 

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/19/2020 

Koło Gospodyń 

Wiejskich  

„Racot – Nasza Mała 

Ojczyzna’ 

Przedsięwzięcia Koła 

Gospodyń Wiejskich „Racot 

– Nasza Mała Ojczyzna” 
3500,00 

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/B/20/2020 

Stowarzyszenie „Centrum 

Rozwoju Gminy Kościan” 

Stare Oborzyska 

Kultura, tradycja i pamięć  

w Gminie Kościan 
14500,00 

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 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/01/2020 

Kościańskie 

Towarzystwo 

Stwardnienia Rozsianego   

i Udaru Mózgu 

Kościan 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


