Załącznik Nr 1 do Zarządzenia NR 19/2017
Wójta Gminy Kurów z dnia 19.04.2017 r.

Ogłoszenie
w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert
Działając na podstawie art. 13 – 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, 1948, z 2017 r. poz. 60.), Uchwały Rady
Gminy Kurów Nr XVII/157/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok
2017 oraz Uchwały Rady Gminy Kurów Nr XVI/138/2016 z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie
rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego

Wójt Gminy Kurów
ogłasza wyniki Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych
Gminy Kurów w 2017 roku, rodzaje zadań:
I.
L.P

1

2

kultury fizycznej, sportu i turystyki:
NAZWA ZADANIA

Zadania z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki (piłka
nożna):
 wspieranie działań mających na celu upowszechnianie
kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
 prowadzenie szkolenia sportowego w grupach dzieci,
młodzieży i dorosłych
 organizacja i uczestnictwo dzieci i młodzieży w turniejach i
zawodach sportowych
Zadania z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki (tenis
stołowy, piłka siatkowa, aktywność fizyczna osób starszych):
 wspieranie działań mających na celu upowszechnianie
kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
 prowadzenie szkolenia sportowego w grupach dzieci,
młodzieży i dorosłych
 organizacja i uczestnictwo dzieci i młodzieży w turniejach i
zawodach sportowych

II.

ORGANIZACJA

KWOTA
PRZYZNANEJ
DOTACJI
(w zł)

Kurowski Klub
Sportowy
„Garbarnia” Kurów

64 000,00

Uczniowski Klub
Sportowy
„KLEMENTOVIA”
z Klementowic

2 000,00

Klub Tenisa
Stołowego
TOPSPIN Kurów

6 100,00

Uczniowski Klub
Sportowy
„KLEMENTOVIA”
z Klementowic

4 500,00

Stowarzyszenie
„KOBIETY
RAZEM”

900,00

kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji:

L.P

NAZWA ZADANIA

ORGANIZACJA

KWOTA
PRZYZNANEJ
DOTACJI
(w zł)

1

Zadania w zakresie kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego:

wspieranie przedsięwzięć artystycznych i patriotycznych
 promocja historii i tradycji regionalnych

Stowarzyszenie
Wspierania Inicjatyw
Lokalnych „ Wspólna
Szansa” Klementowice

13 840,00

