
UCHWAŁA NFnOć/2013
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia \0 kwietnia 2013 r.

w sprawie wyboru ofert złożonych na otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji
zadania publicznego w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
ogłoszony przez Zarząd Powiatu Konińskiego w dniu 30 stycznia 2013 r.

Na podstawie art.32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1592, z poźn. zm.) i art.4 ust.1 pkt 17 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.

z 2010 r. Nr 234, poz.1536, z poźn. zm.) oraz w związku z § 11 ust.1 pkt 7 uchwały
Nr XXI 11/186/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie
Programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013 r. Zarząd Powiatu Konińskiego uchwala, co
następuje:

§ 1. Na wsparcie realizacji zadań w dziedzinie wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej będącego przedmiotem otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Zarząd
Powiatu Konińskiego w dniu 30 stycznia 2013 r. przeznacza się dotację w łącznej kwocie
24 200,00 zł w tym na :

1) zadania polegające na organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo
dla:

a) Uczniowskiego Klubu Jeździeckiego "Makador" w Kleczewie - na zadanie „Konno do
celu" kwotę 2 400,00 zł;

b) Stowarzyszenia Sportu i Rekreacji w Kramsku na zadanie „Szkolenie i podnoszenie
poziomu sportowego dzieci w ramach przygotowań do sezonu piłkarskiego piłki
nożnej 2013/2014 w gminie Kramsk" kwotę 2 400,00 zł;

c) Stowarzyszenia „Warta" Rumin na zadanie „Organizacja zajęć i treningów w zakresie
piłki nożnej dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo z terenu gminy Stare Miasto"
kwotę 1 800,00 zł;

d) Uczniowskiego Klubu Sportowego „Płomyk" z Mąkolna na zadanie „Zajęcia
z unihokeja wśród dziewcząt Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Mąkolnie" kwotę
2 000,00 zł;

e) Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orlęta" przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym
w Ślesinie na zadanie „Upowszechnianie gry w piłkę nożną i piłkę ręczną wśród
dzieci Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Ślesinie kwotę 2 000,00 zł;

f) Ludowego Zespołu Sportowego „Orzeł" w Osieczy Pierwszej z Osieczy na zadanie
„Zostań orłem piłki nożnej - zajęcia piłkarskie dla dzieci i młodzieży z terenu gminy
Rzgów" kwotę 2400,00 zł;

g) Uczniowskiego Klubu Sportowego w Lipicach na zadanie „Szkolenie w zakresie
unihokeja oraz organizacja rozgrywek piłkarskich dla dzieci i młodzieży w gminie
Grodziec" kwotę 2 000,00 zł;

h) Ludowego Zespołu Sportowego „Polonia" Golina na zadanie „Szkolenie dzieci
i młodzieży uzdolnionej sportowo w zakresie piłki nożnej z terenu gminy Golina"
kwotę 2 000,00 zł;

i) Uczniowskiego Klubu Sportowego „Rzgów" na zadanie „Zajęcia sportowe z piłki
siatkowej chłopców i aerobiku grupowego dla dziewcząt" kwotę 3 600,00 zł;
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j) Klubu Sportowego „Team" Stare Miasto na zadanie „Szkolenie z zakresu szermierki
siatkówki dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo" kwotę 3 600,00 zł.

§ 2. Z powodu niespełnienia przez oferentów wymogów formalnych odrzuca się oferty
następujących podmiotów:

1) Liga Obrony Kraju - Zarząd Powiatowy w Koninie na zadanie „Powiatowe zawody
LOK dla młodzieży szkolnej w krosie strzeleckim";

2) Ludowy Klub Sportowy „Zjednoczeni" Rychwał na zadanie „Prowadzenie zajęć
sportowych z zakresu piłki nożnej dla dzieci do lat czternastu";

3) Konińskie Towarzystwo Piłki Siatkowej.

§ 3. Ze względu na niską ocenę merytoryczną ofert nie przyznaje się dotacji
następującym podmiotom:

1) Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Orlik" z Osieczy Drugiej na zadanie „Nauka
i doskonalenie gry w tenisa stołowego";

2) Konińskiemu Ludowemu Towarzystwu Cyklistów na zadanie „Organizacja zajęć dla
dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w kolarstwie".

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:

1. Małgorzata Waszak .....rnrrr

2. Andrzej Nowak

3. Stanisław Głąbicki

4. Tadeusz JaroszewskL

5. Jacek Wysocki
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