
ZARZĄDZENIE NR REKiS.0050.1.282.2019 

Wójta Gminy Kobierzyce 

z dnia 31 grudnia 2019r. 
 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych w roku 2020 
 

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

(tj. Dz. U. z 2019r. poz. 688 ze zm.), 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, 

• 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: 

 

PODMIOT NAZWA ZADANIA 
PRZYZNANA 

KWOTA DOTACJI 

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 

Stowarzyszenie „Bielany 

dla Ciebie” 

Prowadzenie świetlicy profilaktycznej w miejscowości 

Bielany Wrocławskie. 
34 814,00 zł 

Polski Związek 

Emerytów, Rencistów  

i Inwalidów Kobierzyce 

Organizacja życia kulturalnego emerytów 

zamieszkałych na terenie Gminy Kobierzyce. 
10 000,00 zł 

Towarzystwo Przyjaciół 

Dzieci Koło Turystyczne 

Kobierzyce 

Działania mające na celu ochrony  

i popularyzację dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego- wyjazdy edukacyjne. 

25 000,00 zł 

Rzymsko- Katolicka 

Parafia p.w.św. Andrzeja 

Apostoła  

w Bielanach 

Wrocławskich 

500- lat historia Bielan Wrocławskich i kościoła 

pw. Św. Andrzeja Apostoła. 
7 000,00 zł 

Rzymsko- Katolicka 

Parafia p.w.św. Andrzeja 

Apostoła  

w Bielanach 

Wrocławskich 

Cykl otwartych koncertów „Muzyka Narodów”  

w wykonaniu chórów kościelnych. 
13 000,00 zł 

Rzymsko- Katolicka 

Parafia p.w. św. 

Wojciecha, Biskupa  

i Męczennika  

w Domasławiu 

Propagowanie kultury muzycznej wśród 

mieszkańców gminy Kobierzyce 
13 000,00 zł 



PODMIOT NAZWA ZADANIA 
PRZYZNANA 

KWOTA DOTACJI 

Rzymsko- Katolicka 

Parafia p.w.św. Michała 

Archanioła w Tyńcu nad 

Ślęzą 

 

Propagowanie kultury muzycznej wśród 

mieszkańców gminy Kobierzyce. 
 

 

8 000,00 zł 

Towarzystwo Przyjaciół 

Dzieci Koło Turystyczne 

Kobierzyce 

Organizacja zimowiska dla dzieci i młodzieży  

z terenu gminy Kobierzyce. 
10 000,00 zł 

Towarzystwo Przyjaciół 

Dzieci Koło Turystyczne 

Kobierzyce 

Organizacja kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży  

z terenu gminy Kobierzyce. 
20 000,00 zł 

Fundacja Manufaktura 

Sportu  

 

Propagowanie zdrowego stylu życia – Mistrzostwa 

Polski Artystów w tenisie wraz z działaniami 

towarzyszącymi – impreza sportowo-rekreacyjna. 

 

10 000,00 zł 

Uczniowski Klub 

Piłkarski  

Akademia Futbolu 

„Orliki” 

Prowadzenie szkolenia sportowego z piłki nożnej dla 

chłopców w Tyńcu Małym. 
3 000,00 zł 

Uczniowski Klub 

Sportowy Judo Tyniec 

Mały 

Organizacja imprez sportowych oraz wspieranie 

realizacji programów sportowych popularyzujących 

wśród mieszkańców gminy różne formy aktywności 

fizycznej. 

3 500,00 zł 

Stowarzyszenie Sport  

i Turystyka Wrocław 

Poprawa warunków uprawiania szermierki dla dzieci  

i młodzieży z Gminy Kobierzyce. 
0,00 zł 

Królewski Klub 

Jeździecki „Wiktoria” 

Chrzanów 

Organizacja imprez sportowych  i rekreacyjnych 

popularyzujących zdrowy styl życia oraz wspieranie 

innych form działania w zakresie kultury fizycznej  

w tym wspieranie programów sportowo rekreacyjnych 

w ramach bezpiecznego i atrakcyjnego 

zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży. 

10 000,00 zł 

Fundacja Manufaktura 

Sportu  

Kobierzyce 

Propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywności 

fizycznej w formie turnieju piłkarskiego Victory Cup  

z nauką dobrego kibicowania wraz z pokazowym 

meczem piłki nożnej dla osób niewidomych – blind 

football. 

4 000,00 zł 

Uczniowski Klub 

Sportowy „Bielik”  

Bielany Wrocławskie 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. 

 
14 000,00 zł 

Akademia Piłkarska 

„Jedenastka”  

Kąty Wrocławskie 

Wspieranie innych form działania w zakresie kultury 

fizycznej w tym wspieranie programów sportowo- 

rekreacyjnych w ramach bezpiecznego i atrakcyjnego 

zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży.  

5 000,00 zł 

 

 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 
 


