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OGŁOSZENIE

Wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu  upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu, z zakresu upowszechniania kultury i oświaty wśród dzieci i młodzieży przez organizacje 

harcerskie oraz realizację opieki    paliatywnej dla mieszkańców Gminy Stęszew w 2011 roku 

L.p.  Nazwa  oferenta    Nazwa  zadania  publicznego       Wysokość  przyznanych 

środków  publicznych 

( w zł )
1. K.S. „LIPNO” 

Stęszew 

1.Organizacja szkolenia i  zawodów w piłce nożnej 

na terenie miejscowości Stęszew 66.500.00

 2.Organizacja szkolenia i zawodów w szachach i    

      Warcabach 4.000.00
 3.  Organizacja szkolenia i zawodów

w hokeju na trawie 20.000.00
4. Organizacja szkolenia i  zawodów w piłce nożnej 

     w kategorii  ORLIKI 5.500.00
5.  Organizacja szkolenia i zawodów w piłce hokeju 

na trawie w kategorii MŁODZIKI 5.500.00
2. L.Z.S. Wronczyn 6. Organizacja szkolenia i zawodów w piłce nożnej 

w miejscowości Wronczyn i Zaparcin 30.000.00
3. L.Z.S. „Spójnia” 

Strykowo
7.Organizacja szkolenia i zawodów w piłce nożnej w 

miejscowości Strykowo 30.000.00

4. Stowarzyszenie 

Sportowe „Tęcza” 

Skrzynki

8.Organizacja szkolenia w zawodów w piłce nożnej 

w miejscowości Skrzynki 16.500.00

5 K.S. „Okoń 

„ Sapowice

9. Organizacja szkolenia i zawodów w piłce nożnej 

w miejscowości Sapowice 16.500.00

6. Uczniowski Klub 
Sportowy
„Dwójka „ Stęszew

 

10.Organizacja  zajęć  sportowych  w  formie 
uczniowskich klubów sportowych 15.000.00

7. L.Z.S. „Tornado „ 

Trzebaw

11.Organizacja szkolenia i zawodów

w piłce nożnej w miejscowości

Trzebaw

16.500.00



Dotacja na upowszechniania kultury fizycznej i 
sportu  wynosi : 226.000.00

8. Z.H.P.Hufiec 

Poznań-Rejon

Ośrodek Buk Szczep 

Stęszew

Zadania z zakresu upowszechniania

Kultury  oświaty  wśród  dzieci  i  młodzieży  przez 

organizacje harcerskie:

1. Obsługa  uroczystości  patriotycznych  na 

terenie miasta i gminy Stęszew 

2. Organizacja  imprez  śródrocznych  dla 

członków Szczepu ZHP 

4.000.00

11.000.00
 Ogółem  dotacja na rok 2011 wynosi : 241.000.00.

Na realizację zadania z zakresu  ochrony i promocji zdrowia polegające na świadczeniu usług z zakresu opieki 

paliatywnej dla mieszkańców Gminy  Stęszew nie wpłynęła żadna oferta .


