
OGŁOSZENIE 
Wójta Gminy  Sieroszewice 

z dnia  20 lutego  2018 roku 

 

o wynikach II konkursu  na realizację zadań publicznych  Gminy Sieroszewice  

w sferach upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i 

krajoznawstwa w roku 2018. 

         Wójt Gminy Sieroszewice po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej powołanej 

zarządzeniem  nr 340/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia  14 lutego 2018 r.  informuje    

o wynikach otwartego konkursu na wspieranie realizacji zadań publicznych  w  sferach 

upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa w roku 2018, 

przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 roku, poz.1817 ze zm.) 

 

 

Na realizację zadań  Nr 1 w zakresie  wspierania i  upowszechniania kultury fizycznej  wpłynęły 4 

oferty: 

 

 

L.P. NAZWA OFERENTA NAZWA ZADANIA PRZYZNANA 

DOTACJA 

1. Polski Związek Wędkarski Koło 

Gminne Sieroszewice 

Organizacja zawodów wędkarskich 1340,00 

2. Gminny Klub Sportowy „ ISKRA 

Prosna” Sieroszewice 

„Organizacja zawodów i imprez 

sportowych o zasięgu gminnym, 

powiatowym i krajowym organizowanych 

przez Kluby sportowe działające na terenie 

gminy Sieroszewice. 

60000,00 

3. Ludowy Klub Sportowy „ TAJFUN” 

Ostrów Wielkopolski 

Szkolenie dzieci i młodzieży w tenisie 

stołowym z terenu gminy Sieroszewice i 

organizacja obozu sportowego 

6710,00 

4. Ochotnicza Straż Pożarna w 

Westrzy 

Nauka zdrowej rywalizacji poprzez sport Odrzucony – nie 

spełnia wymagań 

pod względem 

rachunkowym 

 
OGÓŁEM   

68050,00 zł,- 



 

 

 

 

Na realizację zadania nr 2 -  w zakresie turystyki i krajoznawstwa wpłynęło 5 ofert: 

 

L.P. NAZWA OFERENTA NAZWA ZADANIA PRZYZNANA 

DOTACJA 

1.  Stowarzyszenie Społecznej 

Aktywności w Wielowsi 

Wycieczka autokarowa do Sanktuarium 

Matki Boskiej Częstochowskiej na Jasnej 

Górze. 

1850,00 

2. Stowarzyszenie Klub Turystyki  

Rowerowej Sieroszewice 

 

,,Bieszczady – wczoraj i dziś” 1900,00 

3. Stowarzyszenie Klub Turystyki  

Rowerowej Sieroszewice 

Wyjazd Rowerowy,,Dolina Baryczy Ludzie 

i Przyroda 

1200,00 

4. Stowarzyszenie Klub Turystyki  

Rowerowej Sieroszewice 

Zorganizowanie wyjazdu rekreacyjnego 

dla dzieci MDP przy OSP Masanów 

1760,00 

5. Klub Seniora „SAMI SWOI” w 

Rososzycy 

Zwiedzamy okolicę – Szlakiem Chopina 1100,00 

OGÓŁEM  7810,00 zł,- 

 

Zgodnie z zapisem pkt. III pkt 6  p.pkt „b”  ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na wsparcie 

realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej oraz turystki i krajoznawstwa            

w roku 2018 zapraszam do składania zaktualizowanego kosztorysu i harmonogramu oferty 

do dnia 5 marca 2018 roku. 

Niezłożenie wymaganych dokumentów w terminie stanowić będzie podstawę do rezygnacji   

z podpisania umowy. 

Informacji szczegółowych na temat ww. dokumentów można uzyskać  u  inspektora ds. 

współpracy  z organizacjami  pozarządowymi -  wz. Tomasz Woźniak, tel. 62 -7396976 wew. 

346. 

 

                                                                                                    Wójt Gminy 

                                                                                               Czesław Berkowski 


