
ZARZĄDZENIE NR REKiS.0050.1.0022.2017 

Wójta Gminy Kobierzyce 

z dnia 24 stycznia 2017r. 
 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych w roku 2017 
 

 

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

publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1817 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; działalności na rzecz osób 

niepełnosprawnych; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz ochrony dziedzictwa 

narodowego; nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz wypoczynku dla dzieci i młodzieży; 

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” 

Program profilaktyczny dla osób 

uzależnionych i członków ich rodzin, 

którego celem jest umocnienie więzi 

rodzinnych, rozwój osobisty i poprawa 

relacji interpersonalnych. 

20 000,00 zł 

2. 
Stowarzyszenie 

„Bielany dla Ciebie” 

Prowadzenie świetlicy profilaktycznej 

w miejscowości Bielany Wrocławskie. 
40 000,00 zł 

3. 
Stowarzyszenie Osób 

Niepełnosprawnych  i 

Chorych „SONICH” 

Organizacja przedsięwzięć 

kulturalnych, integracyjnych oraz 

wyjazdów rehabilitacyjnych na rzecz 

osób niepełnosprawnych z terenu 

Gminy Kobierzyce. 

10 000,00 zł 

4. 
Polski Związek 

Emerytów, Rencistów i 

Inwalidów Kobierzyce 

Organizacja życia kulturalnego 

emerytów i rencistów zamieszkałych na 

terenie Gminy Kobierzyce. 

10 000,00 zł 

5. 

Rzymsko- Katolicka 

Parafia p.w. Św. 

Andrzeja Apostoła      w 

Bielanach 

Wrocławskich 

Cykl otwartych koncertów „Muzyka 

Narodów” w wykonaniu chórów 

kościelnych. 

10 000,00 zł 

6. 
Związek Sybiraków 

Zarząd Koła 

Terenowego Kobierzyce 

Organizacja przedsięwzięć 

kulturalnych i edukacyjnych służących 

upowszechnianiu historii przez 

Sybiraków zamieszkałych na terenie 

Gminy Kobierzyce. 

5 000,00 zł 

7. 

Wojewódzki Związek 

Rolników, Kółek              

i Organizacji 

Rolniczych 

Edukacja,. Upowszechnianie oraz 

promocja twórczości i przedsięwzięć 

kulturalnych mieszkańców Gminy 

Kobierzyce. 

6 000,00 zł 



8. 
Towarzystwo Przyjaciół 

Dzieci Koło 

Turystyczne Kobierzyce 

Poznanie dziedzictwa kulturowo - 

turystycznego i historycznego Polski - 

organizacja wyjazdów edukacyjnych 

dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy 

Kobierzyce. 

20 000,00 zł 

9. 
Towarzystwo Przyjaciół 

Dzieci Koło 

Turystyczne Kobierzyce 

Organizacja zimowiska dla dzieci i 

młodzieży z terenu Gminy Kobierzyce. 
5 000,00 zł 

10. 
Stowarzyszenie  

Nasz Tyniec Mały 

70 lat osadnictwa na terenie gminy 

Kobierzyce – wieś Tyniec Mały. 

Konferencja popularno-naukowa o 

osadnictwie na terenie dzisiejszej 

gminy Kobierzyce, na przykładzie wsi 

Tyniec Mały. Wystawa dawnych 

fotografii osadników i fotografii 

obrazującej ich życie w pierwszych 

latach osadnictwa. Wspomnienia 

osadników z okresu organizowania 

sobie życia społecznego i 

gospodarczego w nowej 

rzeczywistości. 

4 000,00 zł 

11. 
Uczniowski Klub 

Sportowy „Płomień” 

Organizacja imprez sportowych oraz 

wsparcie realizacji programów 

sportowych popularyzujących wśród 

mieszkańców gminy różne formy 

aktywności fizycznej. 

2 000,00 zł 

12. 
Stowarzyszenie Sport i 

Turystyka 

Organizacja imprez sportowych oraz 

wsparcie realizacji programów 

sportowych popularyzujących wśród 

mieszkańców gminy różne formy 

aktywności fizycznej – szermierka. 

3 000,00 zł 

13. 
Stowarzyszenie Klubów 

Sportowych 

Organizacja imprez sportowych oraz 

wspieranie realizacji programów 

sportowych popularyzujących wśród 

mieszkańców gminy różne formy 

aktywności fizycznej – piłka nożna, 

piłka siatkowa. 

90 000,00 zł 

14. Stowarzyszenie GONG 

Organizacja imprez sportowych oraz 

wspieranie realizacji programów 

sportowych popularyzujących wśród 

mieszkańców gminy różne formy 

aktywności fizycznej. 

2 000,00 zł 

15. 
Stowarzyszenie Klub 

Sportowy 

MACHPOINT 

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 2017r. 

10 000,00 zł 

16. 
Fundacja Akademia 

Piłkarska Kobierzyce 

Z piłką nożną przez miejscowości 

Gminy Kobierzyce – promowanie u 

dzieci sportowego i zdrowego stylu 

życia. 

 

9 000,00 zł 



17. 
Uczniowski Klub 

Sportowy „Bielik” 

Bielany Wrocławskie 

Upowszechnianie kultury fizycznej i 

sportu organizacja imprez sportowych 

oraz wspieranie realizacji programów 

sportowych popularyzujących wśród 

mieszkańców gminy – dyscyplina Judo, 

siatkówka na terenie Bielan 

Wrocławskich. 

12 000,00 zł 

18. 
Koszykarski Klub 

Sportowy w 

Kobierzycach 

Organizacja imprez sportowych oraz 

wspieranie realizacji programów 

sportowych popularyzujących wśród 

mieszkańców gminy różne formy 

aktywności fizycznej. 

18 200,00 zł 

19. 
Klub Sportowy Polonia 

Bielany 

Organizacja imprez sportowych oraz 

wspieranie realizacji szkolenia w 

zakresie piłki nożnej popularyzujących 

wśród mieszkańców Bielan 

Wrocławskich aktywność fizyczną. 

37 000,00 zł 

20. 
Królewski Klub 

Jeździecki „Wiktoria” 

Organizacja imprez sportowych oraz 

wspieranie realizacji programów 

popularyzujących jeździectwo wśród 

mieszkańców gminy Kobierzyce 

0,00 zł 

21. LKS Galakticos Solna 

Organizacja imprez sportowych oraz 

wsparcie realizacji programów 

sportowych popularyzujących wśród 

mieszkańców gminy różne formy 

aktywności fizycznej. 

28 500,00 zł 

22. 
Uczniowski Klub 

Piłkarski Akademia 

Futbolu „ORLIKI” 

Organizacja imprez sportowych oraz 

wsparcie realizacji programów 

popularyzujących wśród mieszkańców 

gminy różne formy aktywności 

fizycznej. 

3 000,00 zł 

 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


