OGŁOSZENIE
w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych
oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych
Gminy Złotów w 2018 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i
sportu, działań na rzecz turystyki, w tym promocji lokalnych produktów turystycznych,
krajoznawstwa, ochrony środowiska działań w zakresie porządku publicznego i
bezpieczeństwa publicznego, działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku
dzieci i młodzieży.

Wójt Gminy Złotów
działając na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) informuje, że w
otwartym konkursie na realizację zadań publicznych Gminy Złotów realizowanych w roku
2018, wybrano następujące oferty:
Lp.

Oferent

Tytuł zadania

Planowana
kwota
dotacji w zł

Działania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

Wielkopolska Organizacja
Wojewódzka Ligi Obrony Kraju
Klub Strzelecki LOK
„SUPERMEN” Złotów
Klub Skata „Krajna” w Złotowie
Miejski Ludowy Klub Sportowy
„Spider” w Złotowie
Gminny Klub Tenisa Stołowego
„Krajna”
Uczniowski Klub Sportowy
Football Academy Fair-Play w
Złotowie
Stowarzyszenie dla rozwoju wsi
Stawnica i Okolic „Blisko Siebie”
Gminne Zrzeszenie Ludowe
Zespoły Sportowe
Więcborski Klub Motorowy

Otwarty Turniej Sołectw Gminy Złotów 2018 o
puchar Wójta Gminy.
Udział w zawodach skatowych i ich organizacja w
Gminie Złotów.
Sporty walki – zajęcia sportowe kickboxingu dla
dzieci i młodzieży z Gminy Złotów.
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej –
tenis stołowy.
Mikołajkowy Turniej piłki nożnej dzieci o Puchar
Wójta Gminy Złotów
Historyczne potyczki sołectw na Górze Zamkowej –
rywalizacja, konkurencje sportowe.
Popularyzacja kultury fizycznej wśród dzieci,
młodzieży i osób dorosłych w powszechnej rekreacji
wśród mieszkańców gminy.
Rozwój i zaspokajanie zainteresowań sportowych
poprzez szkolenie oraz udział w ogólnopolskich
zawodach motocrossowych zawodników Dariusza
Malczewskiego
i
Marka
Malczewskiego
zamieszkałych w Dzierzążenku.
Razem

2.000,00

3.000,00
8.240,00
10.000,00
3.000,00

2.000,00

60.760,00
5.000,00

94.000,00

Działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
9.

Uczniowski Klub Sportowy
Football Academy Fair-Play w
Złotowie

Wypoczynek dzieci i młodzieży o charakterze
sportowo-rekreacyjnym.

8.000,00

Razem

8.000,00

Działania w zakresie turystyki (w tym promocja lokalnych produktów turystycznych),
krajoznawstwa, ochrony środowiska.
10.

Stowarzyszenie dla rozwoju wsi
Stawnica i Okolic „Blisko Siebie”

Stawnica Turystyka na różne sposoby – etap V
Razem
OGÓŁEM

8.000,00
8.000,00
110.000,00

