
                                                           ZARZĄDZENIE  NR 373/2018 

                                                           Burmistrza Gminy  Stęszew 

                                                              z  dnia  22  lutego  2018r. 

 

 

Zmieniające Zarządzenie Nr 372/2018 z dnia 9 lutego 2018r. Burmistrza Gminy Stęszew w sprawie 

ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań  publicznych w roku 

2018. 

Na podstawie art.15 ust.2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i 

o wolontariacie (Dz.U.2016.poz.1817) w  związku z Zarządzeniem Nr 361/2018  Burmistrza Gminy 

Stęszew z dnia  3 stycznia 2018  r. w sprawie :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań  publicznych w roku  2018 zarządzam, co 

następuje:  

§1. Ogłaszam zmianę wyników  otwartego konkursu ofert na realizację zadań  publicznych w roku  

2018  z zakresu:  

1.  Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach Ligii Wielkopolsko Lubuskiej dla dzieci i młodzieży z  

      Gminy Stęszew . Oferta nie otrzymała dofinansowania .W związku otrzymaną informacją z dnia  

      15.02.2018r oferent powinien dokonań aktualizacji harmonogramu i kosztorysu . Złożona  

      aktualizacja nie kwalifikuje do przyznania dotacji na realizację zadania publicznego.   

 2.  Załącznik otrzymuje nowe brzmienie jako załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§2. Ogłoszenie, o którym mowa w §1 podaje się do publicznej wiadomości: na tablicy ogłoszeń w 

Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew , Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej.    

Ogłoszenie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .  

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                           Załącznik do Zarządzenia Nr 373/2018 

                                                                                                                           Burmistrza Gminy  Stęszew 

                                                                                                                                        z dnia 22  lutego  2018r. 

Ogłoszenie wyników - otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych  w roku 2018: 

L.p .  Nazwa oferenta     Nazwa  zadania  publicznego  Wysokość  
przyznanych 
środków 
publicznych  

  I. K.S. „Lipno”  
Stęszew  

Organizacja szkolenia i zawodów w piłce nożnej na  
terenie miejscowości Stęszew . 

82.970,00zł 
 

 K.S. ”Lipno” 
Stęszew  

Organizacja szkolenia  i zawodów  w  żeńskiej piłce 
nożnej. 
     

17.000,00zł 
 

 K.S „Lipno „ 
Stęszew  

Organizacja szkolenia i zawodów w hokeju na trawie.  
    

26.000,00zł 
 

     Autonomiczna 
Sekcja Szachowa 
„Lipno” Stęszew 

Organizacja szkolenia i zawodów w szachach i warcabach. 10.741,00zł 
 

   L.Z.S. Wronczyn Organizacja szkolenia i zawodów w piłce nożnej w 
miejscowości Wronczyn i Zaparcin. 

31.713,00zł 

   L.Z.S. ”Spójnia” 
Strykowo 

Organizacja szkolenia i zawodów w piłce nożnej w 
miejscowości Strykowo. 

47.263,00zł 
 
 

 
 

 K.S. ”Okoń”  
 Sapowice    

Organizacja szkolenia i zawodów w piłce nożnej w 
miejscowości Sapowice.  

20.358,00zł 
 

 Uczniowski Klub 
Sportowy „Dwójka” 
Stęszew   

Organizacja zajęć sportowych w formie uczniowskich 
klubów sportowych . 

16.300,00zł 

 Uczniowski Klub 
Sportowy „Dragon”  

Organizacja zajęć sportowych w Taekwondo. 10.230,00zł 

 Fundacja Piotra 
Reissa  
 

Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach Ligii 
Wielkopolsko Lubuskiej dla dzieci i młodzieży z Gminy 
Stęszew   
 

Oferta 
odrzucona  
 

  Zajęcia sportowe w Karate Kyokushin Budo Kai  
 
 

Nie wpłynęła  
Oferta   
 

 II. Stowarzyszenie 
Przyjaciół 
Harcerstwa Skaut   

Organizacja imprez śródrocznych dla członków ZHP w 
2018r.  

11.500,00zł 
 

 Stowarzyszenie 
Przyjaciół 
Harcerstwa Skaut   

Obsługa uroczystości patriotycznych na terenie Miasta i 
Gminy Stęszew  

 3.500,00zł 

III. Stęszewski 
Uniwersytet 
Trzeciego  Wieku ” 

 Aktywizacja intelektualna i ruchowa mieszkańców miasta 
i gminy Stęszew w wieku 50+  

15.000,00zł 

 
 
 

    
                                                                                        RAZEM :  

 
292.575,00zł 

 


