
 

ZARZĄDZENIE NR REKiS.0050.1.0011.2016 

  

Wójta Gminy Kobierzyce 

z dnia 22 stycznia 2016r. 

 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych w roku 2016 

 
 

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. Poz. 1118 ze zmianami) zarządza się,  

co następuje: 

 
§ 1 

 

Wójt Gminy Kobierzyce ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 

z zakresu ochrony i promocji zdrowia; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz ochrony 

dziedzictwa narodowego; upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 

 
§ 2 

 

Wykaz zadań i realizujących je podmiotów, których oferty zostały wybrane wraz z wysokością 

udzielonych dotacji: 
 

Lp. Podmiot Nazwa zadania 

Przyznana 

kwota 

dofinansowania 

1. Stowarzyszenie 

Krzewienia Abstynencji  

i Trzeźwości „Iskra” 

 ul. Witosa 15  

55-040 Kobierzyce 

 

Program profilaktyczny dla osób 

uzależnionych i członków ich 

rodzin, którego celem jest 

umocnienie więzi rodzinnych, 

rozwój osobisty i poprawa relacji 

interpersonalnych 

 

20 000 zł 

2. Stowarzyszenie 

„Bielany dla Ciebie” 

Bielany Wrocławskie 

 ul. Słoneczna 2,  

55-040 Kobierzyce 

Prowadzenie świetlicy 

profilaktycznej w miejscowości 

Bielany Wrocławskie 

53 000 zł 

3. Towarzystwo Przyjaciół 

Dzieci- Koło 

Turystyczne            

w Kobierzycach      

ul. Witosa 15 

55-040 Kobierzyce 

Poznanie dziedzictwa kulturowo-

turystycznego i historycznego 

Polski - organizacja wyjazdów 

turystyczno- krajoznawczych dla 

dzieci i młodzieży z terenu Gminy 

Kobierzyce 

10 000 zł 

4. Polski Związek 

Emerytów, Rencistów  

i Inwalidów Zarząd 

Rejonowy Kobierzyce 

ul. Witosa 15 

55-040 Kobierzyce 

Organizacja życia kulturalnego 

emerytów i rencistów 

zamieszkałych na terenie Gminy 

Kobierzyce 

 

10 000 zł 

5. Stowarzyszenie Osób Organizacja przedsięwzięć 10 000 zł 



Niepełnosprawnych                 

i Chorych „Sonich” 

ul. Robotnicza 51 

55-040 Kobierzyce 

kulturalnych i integracyjnych na 

rzecz osób niepełnosprawnych  

z terenu gminy Kobierzyce 

 

6. Rzymsko- Katolicka 

Parafia p.w.św. 

Andrzeja Apostoła w 

Bielanach Wrocławskich 

ul. Wrocławska 30a 

55-040 Kobierzyce 

Cykl otwartych koncertów „Muzyka 

Narodów” w wykonaniu chórów 

kościelnych 

 

10 000 zł 

7. Związek Sybiraków 

Zarząd Koła 

Terenowego Kobierzyce 

ul. Witosa 15 

55-040 Kobierzyce 

Organizacja życia kulturalnego 

Sybiraków zamieszkałych na 

terenie gminy Kobierzyce 

 

5 000 zł 

8. Wojewódzki Związek 

Rolników, Kółek      

i Organizacji 

Rolniczych 

ul. Św. Macieja 5 

50-244 Wrocław 

Edukacja, upowszechnianie oraz 

promocja twórczości  

i przedsięwzięć kulturalnych 

mieszkańców gminy Kobierzyce  

10 000 zł 

9. UKS „Bielik” Bielany 

Wrocławskie  

ul. Akacjowa 1 

55-040 Kobierzyce 

Organizacja imprez sportowych 

oraz wspieranie szkolenia 

sportowego popularyzujących 

wśród mieszkańców gminy różne 

formy aktywności fizycznej  

w dyscyplinach uprawianych na 

terenie Gminy Kobierzyce 

12 000 zł 

10. Stowarzyszenie Sport  

i Turystyka Wrocław 

ul. Ulowa 12 

54-074 Wrocław 

Organizacja imprez sportowych 

oraz wspieranie szkolenia 

sportowego popularyzujących 

wśród mieszkańców gminy różne 

formy aktywności fizycznej 

w dyscyplinach uprawianych na 

terenie Gminy Kobierzyce 

3 000 zł 

11. KS Polonia Bielany  

ul. Wrocławska 32 

Bielany Wrocławskie 

55-040 Kobierzyce 

Organizacja imprez sportowych 

oraz wspieranie realizacji szkolenia 

w zakresie piłki nożnej 

popularyzujących wśród 

mieszkańców Bielan Wrocławskich 

aktywność fizyczną 

39 000 zł 

12. ULKS „Płomień” Tyniec 

Mały 

55-040 Kobierzyce 

Szkolenie oraz organizacja imprez 

sportowych i udział w 

klasyfikowanych zawodach 

sportowych dla dzieci, młodzież 

 i dorosłych w tenisie stołowym na 

terenie wsi Tyniec Mały 

2 000 zł 

13. Stowarzyszenie Klubów 

Sportowych Dobkowice 

ul. Partyzantów 2A 

 55-040 Kobierzyce 

Organizacja imprez sportowych  

oraz wspieranie szkolenia 

sportowego popularyzujących 

wśród mieszkańców gminy różne 

formy aktywności fizycznej  

w dyscyplinach sportowych 

uprawianych na terenie Gminy 

Kobierzyce 

75 000 zł 



14. LKS Galakticos Solna 

ul. Krucza 12A  

55-040 Kobierzyce 

Organizacja szkolenia sportowego, 

organizacja imprez sportowych  

i udział w zawodach sportowych 

zgodnie z kalendarzem imprez dla 

dzieci, młodzieży i dorosłych  

w dyscyplinie piłka nożna mężczyzn 

na terenie miejscowości Solna  

w 2016 roku 

28 500 zł 

15. Stowarzyszenie Klub 

Sportowy Match Point 

Ślęza 

ul. Szyszkowa 6,  

55-040 Kobierzyce 

 

Organizacja szkolenia sportowego, 

organizacja imprez sportowych 

i udział w zawodach sportowych 

zgodnie z kalendarzem imprez dla 

dzieci, młodzieży w badmintonie na 

terenie miejscowości Ślęza  

w 2016 roku 

0 zł 

16. Królewski Klub 

Jeździecki „Wiktoria” 

Chrzanów, 3b 

 55-040 Kobierzyce 

Organizacja imprez sportowych  

oraz wspieranie szkolenia 

sportowego popularyzujących 

wśród mieszkańców gminy różne 

formy aktywności fizycznej  

w dyscyplinach sportowych 

uprawianych na terenie Gminy 

Kobierzyce 

2 000 zł 

17. Koszykarski Klub 

Sportowy  

w Kobierzycach 

Bielany Wrocławskie  

ul. Modrzewiowa 11 

55-040 Kobierzyce 

Organizacja imprez sportowych 

oraz wspieranie szkolenia 

sportowego popularyzujących 

wśród mieszkańców różne formy 

aktywności fizycznej  

w dyscyplinach sportowych 

uprawianych na terenie Gminy 

Kobierzyce 

20 000 zł 

18. Uczniowski Klub 

Piłkarski Akademia 

Futbolu „Orliki” Tyniec 

Mały 

ul. Piaskowa 22 

55-040 Kobierzyce 

Organizacja szkolenia sportowego, 

organizacja imprez sportowych          

i udział w zawodach sportowych 

zgodnie z kalendarzem imprez dla 

dzieci w dyscyplinie piłka nożna 

mężczyzn na terenie miejscowości 

Tyniec Mały w roku 2016 

3 000 zł 

19. Akademia Piłkarska 

Jedenastka 

ul. Legnicka 65 

54-206 Wrocław 

„Cały rok z piłką nożną” – szkolenie 

sportowe dzieci i młodzieży  

w zakresie piłki nożnej na terenie 

Wysokiej 

0 zł 

 

 
§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 


