
Uchwała Nr  888/2010 
Zarządu Powiatu Kaliskiego 
z dnia  26 lutego 2010 roku 

 
 

w sprawie rozstrzygnięcia  otwartych konkursów ofert na realizację w 2010 roku  zadań 
publicznych Powiatu Kaliskiego z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz 
krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieŜy. 

 
 

 Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) i art. 11 ust.2 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 
873 z późn. zm.) oraz §11 pkt 2  Programu współpracy Powiatu Kaliskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na 
2010 rok, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXVII/359/2009 Rady Powiatu 
Kaliskiego z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu 
Kaliskiego z organizacjami pozarządowymi, uchwala się, co następuje: 

 
§ 1 

 

Wybiera się oferty na realizację w 2010 roku zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej 
 i sportu: 

1) organizacja rywalizacji sportowej wśród dzieci i młodzieŜy szkół podstawowych,   
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kaliskim,  

2) upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim. Organizacja imprez o zasięgu 
powiatowym oraz udział reprezentantów środowiska wiejskiego powiatu kaliskiego w 
zawodach o zasięgu powiatowym i  wojewódzkim, 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 
 

§ 2  
 

Wybiera się oferty na realizację w 2010 roku zadań publicznych z zakresu krajoznawstwa 
oraz  wypoczynku dzieci i młodzieŜy:  

- organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieŜy szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych w powiecie kaliskim, 

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 
 

§ 3  
 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kaliskiemu i Dyrektorowi Wydziału Oświaty i 
Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Kaliszu. 

 
§ 4  

 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  
 
 

 
 
 



Uzasadnienie 

do uchwały Nr 888/2010  

Zarządu Powiatu Kaliskiego 

z dnia 26 lutego 2010 r. 

 
 

   Uchwałą  Nr 865/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r.  Zarząd Powiatu Kaliskiego ogłosił 
otwarty konkurs  ofert na realizację w 2010 roku zadań publicznych Powiatu Kaliskiego z 
zakresu kultury fizycznej i sportu oraz krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieŜy, 
przeznaczając na powyŜsze zadania z budŜetu Powiatu Kaliskiego na 2010 r. odpowiednio 
18.000 zł   oraz 5.000 zł. 
   W ramach otwartego konkursu ofert złoŜono 8 ofert,  w tym 5 ofert na dwa zadania z 
zakresu kultury fizycznej i sportu  oraz 3 oferty na zadanie dotyczące organizacji wypoczynku 
dzieci i młodzieŜy.  
  Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem Nr 9/2010 Starosty Kaliskiego z dnia  
8 lutego 2010 roku dokonała oceny formalnej i merytorycznej złoŜonych ofert 
i zarekomendowała do dofinansowania 5 ofert.    3 oferty w zakresie kultury fizycznej i sportu 
z łączną kwotą dofinansowania 18.000 zł oraz 2 oferty w zakresie wypoczynku dzieci i 
młodzieŜy z łączną kwotą dofinansowania 5.000 złotych. 
   Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z przedstawioną oceną ofert ujętą w protokole 
posiedzenia Komisji Konkursowej  podjął niniejszą uchwałę. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
       Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 888/2010  
       Zarządu Powiatu Kaliskiego   
       z dnia 26  lutego 2010 roku 

 
 
 

Wybrane oferty  na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu na 
2010 rok 

 
Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania Przyznana kwota 

dotacji 

Rodzaj zadania: I. Organizacja rywalizacji sportowej wśród dzieci i młodzieŜy szkół 
podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kaliskim.  

1. Kaliski Ziemski 
Szkolny Związek 
Sportowy  
 

„Organizacja rywalizacji sportowej 
wśród dzieci i młodzieŜy szkół 
podstawowych, gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych w powiecie 
kaliskim”. 

10.000 zł. ( słownie: 
dziesięć tysięcy 
złotych) 

2. Stowarzyszenie Kalisz 
XXI   
 

Turnieje Ziemi Kaliskiej - Cykl 
Imprez: IV w Gimnazjalnej Piłce 
Halowej „Trzymaj Formę” 
III w Gimnazjalnej Piłce Siatkowej 
„Trzymaj Formę”. 

2.000 zł. (słownie: 
dwa tysiące złotych) 

Rodzaj zadania: II. Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim. Organizacja imprez  
o zasięgu powiatowym oraz udział reprezentantów środowiska wiejskiego powiatu 
kaliskiego w zawodach o zasięgu powiatowym i  wojewódzkim. 

1. Powiatowe Zrzeszenie 
LZS  
 

„Upowszechnianie sportu w 
środowisku wiejskim. Organizacja 
imprez o zasięgu powiatowym 
oraz udział reprezentantów 
środowiska wiejskiego powiatu 
kaliskiego w zawodach o zasięgu 
powiatowym i  wojewódzkim”. 

6.000 zł. (słownie: 
sześć tysięcy 
złotych) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

            Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 888/2010  
            Zarządu Powiatu Kaliskiego   
            z dnia 26  lutego 2010 roku 

 
 
 

Wybrane oferty  na realizację zadań publicznych z zakresu krajoznawstwa oraz 
wypoczynku  dzieci i młodzieŜy na 2010 rok 

 
 

Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania Przyznana kwota 
dotacji 

Rodzaj zadania:  Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieŜy szkół podstawowych, 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kaliskim 

1. Stowarzyszenie Kalisz 
XXI   

 

„Ruch i Witaminy 
Przyjacielem Chłopaka i 
Dziewczyny- Obóz Sportowo-
Rekreacyjny w Smołdzińskim 
Lesie” 

4.000 zł. (słownie: 
cztery tysiące złotych) 

2. Kaliski Ziemski Szkolny 
Związek Sportowy 
 

„Organizacja wypoczynku dla 
dzieci i młodzieŜy szkół 
podstawowych, gimnazjów i 
szkół ponadgimnazjalnych w 
powiecie kaliskim” 

1.000 zł. (słownie: 
tysiąc złotych) 

 


