UCHWAŁA Nr 68/332/21
ZARZĄDU POWIATU KOLNEŃSKIEGO

z dnia 15 kwietnia 2021 r.
w sprawie wsparcia w 2021 r. realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego, przez organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na terenie
Powiatu Kolneńskiego z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji

Na podstawie art.32 ust.2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) w związku z art. 11 ust 2 oraz art. 15 ust 2j ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1057) oraz uchwały Nr XXII/167/20 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 30
października 2020 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2021 rok” (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2020 r. poz. 4607),, po
rozpatrzeniu opinii Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert, Zarząd Powiatu uchwala,
co następuje:
§1. W ramach wsparcia realizacji zadań publicznych odpowiadających zadaniom powiatu w
zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, zgodnie z konkursem ogłoszonym uchwałą Nr
65/322/21 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 12 marca 2021 r. dotacje z budżetu Powiatu
Kolneńskiego otrzymują organizacje pozarządowe zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik
do niniejszej uchwały.
§2. Szczegółowe warunki przekazania i wykorzystania dotacji udzielonych na dofinansowanie
zadań, o których mowa w §1., jak też warunki i zasady realizacji tych zadań zostaną określone
w umowach zawartych z podmiotami, które wsparcie otrzymały.
§3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Tadeusz Klama
Członkowie Zarządu:
1. Karol Pieloszczyk
2. Tomasz Chojnowski
3. Jan Lutrzykowski
4. Zbigniew Rogowski

Załącznik
do Uchwały Nr 68/332/21
Zarządu Powiatu Kolneńskiego
z dnia 15 kwietnia 2021 r.
WYKAZ
dotowanych ofert na realizację zadań publicznych powiatu w zakresie wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku
Lp.

Nazwa organizacji składającej
wniosek

Nazwa planowanego do realizacji wniosku

Przyznana
dotacja

1

Stowarzyszenie Kół Gospodyń
Wiejskich Gminy Stawiski

Powiatowy Rekreacyjny Rajd Rowerowy

2 000,00

2

Kolneński Klub Sportowy „ORZEŁ”

Szkolenie, przygotowywanie i udział drużyn
młodzieżowych: trampkarza, młodzika, żaka,
orlika w rozgrywkach pod patronatem PZPN i
turniejach piłkarskich

11 500,00

3

Gminny Klub Sportowy w
Stawiskach

Sportowy wirus 2021

7 500,00

4

Towarzystwo „Jan z Kolna”

Pisą kajakiem

1 500,00

Uczniowski Klub Sportowy
„OLIMPIA”

Organizacja i przeprowadzenie otwartych
turniejów w piłce nożnej dla chłopców w
kategorii żaków i orlików o Puchar Starosty
Kolno i udział w turniejach i ligach
wojewódzkich w piłce nożnej

2 000,00

6

Uczniowski Klub Sportowy
„OLIMPIA”

Udział dzieci i juniorek UKS „Olimpia” Kolno
w Mistrzostwach Ligi Okręgowej Podlaskiego
Wojewódzkiego Związku Piłki Ręcznej
w Białymstoku i w Klubowych Mistrzostwach
Polski w Piłce Ręcznej o puchar ZPRP oraz w
Turniejach Wojewódzkich,
Międzywojewódzkich
i Ogólnopolskich w Piłce ręcznej w sezonie IIIXI 2021 r.

3 500,00

7

Ochotnicza Straż Pożarna w Małym
Płocku

Organizacja powiatowego turnieju piłki nożnej
dzieci i młodzieży

2 000,00

5

SUMA

30 000,00

WYKAZ
dotowanych ofert na realizację zadań publicznych powiatu w zakresie kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku
Lp.

Nazwa organizacji
składającej wniosek

Nazwa planowanego do realizacji wniosku

Przyznana
dotacja

1

Towarzystwo Przyjaciół
Gminy Grabowo

„Pamięć września ‘39”

8 000,00

2

Towarzystwo „Jan z
Kolna”

Wydanie tomiku poezji Elżbiety Kulas

2 950,00

3

Towarzystwo „Jan z
Kolna”

Druk 14 numeru „Zeszytów Kolneńskich” –
Almanachu społeczno-kulturalnego

2 950,00

4

Stowarzyszenie SportowoJeździeckie im. 10 Pułku
Ułanów Litewskich

Rajd Szlakiem 10 Pułku Ułanów Litewskich z
1939

6 100,00

5

Stowarzyszenie SportowoJeździeckie im. 10 Pułku
Ułanów Litewskich

Święto 10 Pułku Ułanów Litewskich

0,00

SUMA

20 000,00

