
 
 

OGŁOSZENIE 
w sprawie wyboru ofert w konkursie na realizację zadań publicznych Gminy Złotów z 

zakresu zadań własnych realizowanych w roku 2016. 

 
Wójt Gminy Złotów 

Działając na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) informuje, że w 

otwartym konkursie na realizację zadań Gminy Złotów z zakresu zadań własnych 

realizowanych w roku 2016, wybrano następujące oferty: 

 
              
Lp. Oferent Rodzaj zadania Tytuł zadania Planowana 

kwota 

dotacji w zł 

Popularyzacja kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych w 

powszechnej rekreacji wśród mieszkańców gminy. 

1. Uczniowski Klub 

Sportowy 

„SPARTANKI” 

Wspieranie i 

upowszechnianie 

kultury fizycznej. 

Popularyzacja kultury fizycznej 

wśród dzieci, młodzieży i osób 

dorosłych w powszechnej rekreacji 

wśród mieszkańców gminy. 

3.500,00 

2. Gminne 

Zrzeszenie 

Ludowe Zespoły 

Sportowe 

Wspieranie kultury 

fizycznej i sportu. 

Popularyzacja kultury fizycznej 

wśród dzieci, młodzieży i osób 

dorosłych w powszechnej rekreacji 

wśród mieszkańców gminy. 

62.500,00 

3. Ludowy Klub 

Sportowy 

„DROGOWIEC” 

Wspieranie i 

rozpowszechnianie 

kultury fizycznej. 

Szkolenie sportowe dzieci i 

młodzieży w kolarstwie. 
5.000,00 

4. Więcborski Klub 

Motorowy  

 

Popularyzacja kultury 

fizycznej wśród 

dzieci, młodzieży i 

osób dorosłych w 

powszechnej rekreacji 

wśród mieszkańców 

gminy. 

Szkolenie oraz udział w 

ogólnopolskich zawodach 

motocrossowych zawodników 

Dariusza i Marka Malczewskich 

zamieszkałych w Dzierzążenku. 

4.000,00 

5. Miejski Ludowy 

Klub Sportowy 

„Sparta” Złotów 

Popularyzacja kultury 

fizycznej wśród 

dzieci, młodzieży i 

osób dorosłych w 

powszechnej rekreacji 

wśród mieszkańców 

gminy. 

Szkolenie dzieci w zakresie 

treningów piłkarskich 

prowadzonych przez Akademię 

Piłki Nożnej Sparty Złotów. 

8.000,00 

6 Miejski Ludowy 

Klub Sportowy 

„Sparta” Złotów 

Popularyzacja kultury 

fizycznej wśród 

dzieci, młodzieży i 

osób dorosłych w 

powszechnej rekreacji 

wśród mieszkańców 

gminy. 

Szkolenie sportowe dzieci i 

młodzieży w tenisie stołowym. 
1.500,00 

7. Miejski Ludowy 

Klub Sportowy 

Spider Złotów 

Upowszechnianie 

kultury fizycznej i 

sportu. 

Sporty walki 

 

 

4.000,00 

Razem 88.500,00 



Organizacja zawodów, turniejów oraz imprez sportowych dla mieszkańców gminy z 

udziałem grup z kraju i zagranicy z wyłączeniem imprez , których organizatorem są 

Polskie Związki Sportowe. 

8. Gminne 

Zrzeszenie 

Ludowe Zespoły 

Sportowe 

Wspieranie kultury 

fizycznej i sportu. 

- III Memoriał im. Romana 

Jaszczyka oraz Anny Wierskiej. 
2.000,00 

9. Klub Skata 

Krajna w 

Złotowie 

Wspieranie kultury 

fizycznej i sportu. 

Organizacja zawodów skatowych 

na terenie Gminy Złotów i udział 

zawodników klubu w rozgrywkach 

na terenie całego kraju. 

2.500,00 

Razem 4.500,00 

Działania w zakresie turystyki i krajoznawstwa. 

10. Stowarzyszenie 

dla rozwoju wsi 

Stawnica i 

Okolic „Blisko 

Siebie” 

Turystyka i 

krajoznawstwo. 

Historyczne spotkania na Górze 

Zamkowej. 

 

4.000,00 

11. Stowarzyszenie 

dla rozwoju wsi 

Stawnica i 

Okolic „Blisko 

Siebie” 

Turystyka i 

krajoznawstwo. 

Stawnica Turystyka na różne 

sposoby – etap III. 
5.000,00 

    9.000,00 

Działania w zakresie profilaktyki zintegrowanej na temat szkodliwości działania 

alkoholu i narkotyków wśród dzieci i młodzieży. 

12. Stowarzyszenie 

Przyjazna 

Edukacja 

Działania w zakresie 

profilaktyki 

zintegrowanej na 

temat szkodliwości 

działania alkoholu i 

narkotyków wśród 

dzieci i młodzieży. 

Chcemy być szczęśliwi ! 2.500,00 

13. Stowarzyszenie 

dla rozwoju wsi 

Stawnica i 

Okolic „Blisko 

Siebie” 

Profilaktyka 

zintegrowana na temat 

szkodliwości działania 

alkoholu i narkotyków 

wśród dzieci i 

młodzieży. 

Zajęcia sportowo-rekreacyjne jako 

skuteczna profilaktyka uzależnień. 
2.600,00 

Razem 5.100,00 

                                                                                                             Ogółem: 107.100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


