
 
 

Uchwała Nr 472/ 2010 

Zarządu Powiatu w Kłobucku 

z dnia 25.02.2010 roku 

 

w  sprawie zatwierdzenia wyników Otwartego Konkursu Ofert na 

realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego , kultury fizycznej i sportu , ekologii i ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego , promocji zdrowia i zdrowego stylu życia oraz pomocy 

społecznej. 

 

Na podstawie  § 16 Regulaminu otwartego konkursu ofert , § 10 Regulaminu 

pracy komisji konkursowej oraz  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / Dz.U. z 2003 r. , Nr 96, 

poz.873 z póź.zm./. 

 

                     Zarząd Powiatu uchwala co następuje : 

§ 1. 

Po zapoznaniu się z propozycją podziału środków finansowych przedłożonych 

przez Komisję Konkursową, powołaną zarządzeniem Starosty Kłobuckiego Nr 

1/2010 z dnia 4 stycznia 2010 r. , zatwierdza się proponowany podział środków 

i przyznaję dotację podmiotom wymienionym w załączniku do niniejszej 

uchwały na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu , ekologii i ochrony 

dziedzictwa przyrodniczego, promocji zdrowia i zdrowego stylu życia oraz 

pomocy społecznej . 

 

 



 

§ 2. 

 Wykonanie  uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji , Kultury,  

Kultury Fizycznej i Zdrowia. 

                                                             § 3. 

Informacje o wyborze oferentów podlegają ogłoszeniu w Biuletynie Informacji 

Publicznej , na  tablicach ogłoszeń oraz stronie internetowej Starostwa 

Powiatowego. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

  Zarząd Powiatu w Kłobucku: 
 
/- Stanisław Garncarek/ 
/- Henryk Kiepura/ 
/- Jerzy Bardziński/ 
/- Tadeusz Wieczorek/ 



Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu  

                                                                                    Nr 472 z dnia 25.02.2010 r.  
 

Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 

zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego , kultury fizycznej i 

sportu , ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego , promocji zdrowia i 

zdrowego stylu życia oraz pomocy społecznej. 
 
L.p. Podmiot 

dotowany 
Nazwa zadania Dziedzina Kwota 

dotacji 
1. Ponadregionalne 

Stowarzyszenie 
Edukacyjne „ 
Wieniawa „ w 
Kłobucku 

         IX Dni        
   Długoszowskie 

 Kultura i ochrona     
  dziedzictwa    
   narodowego 

 
6.000 zł. 

2. Komenda Hufca ZHP 
w Kłobucku 

  Harcerskie działania 
ku rodzimej tradycji 

Kultura i ochrona 
dziedzictwa 
narodowego 

 
8.000 zł. 

3. Rada Powiatowa Kół 
Gospodyń Wiejskich 
w Kłobucku 

Kultywujemy tradycję 
regionalną powiatu 
kłobuckiego 

Kultura i ochrona 
dziedzictwa 
narodowego 

 
9.000 zł. 

4. Stowarzyszenie  
„ Prom „na rzecz 
wspierania kultury, 
sportu i turystyki 
Gminy Wręczyca 
Wielka 

V Festiwal 
Folklorystyczny 
Powiatu Kłobuckiego 

Kultura i ochrona 
dziedzictwa 
narodowego 

 
3.000 zł. 

5. Stowarzyszenie 
Inicjatyw Oświatowo-
Kulturalnych w Lipiu 

Obchody 50-lecia 
KGW Parzymiechy 

Kultura i ochrona 
dziedzictwa 
narodowego 

2.000 zł. 

6. Zarząd Rejonowy 
Polskiego Związku 
Emerytów i Rencistów 
w Kłobucku 

I Powiatowy Przegląd 
Artystyczny Kół 
PZERiI 

Kultura i ochrona 
dziedzictwa 
narodowego 

2.000 zł. 

7. Powiatowe Zrzeszenie 
Ludowe Zespoły 
Sportowe w Kłobucku 

Powiatowe 
Mistrzostwa LZS 

Kultura fizyczna i 
sport 

 
15.500 zł. 

8. Powiatowy Szkolny 
Związek Sportowy w 
Kłobucku 

Organizacja zawodów 
sportowo-
rekreacyjnych dla 
dzieci i młodzieży 

Kultura fizyczna i 
sport 

 
15.500 zł. 

9. Ponadregionalne 
Stowarzyszenie 
Edukacyjne  
„Wieniawa „ w 

VIII Ogólnopolski 
Bieg Uliczny 
Szlakiem Jana 
Długosza  

Kultura fizyczna i 
sport 

 
  2.000  zł. 



Kłobucku 
10. Miejsko-Gminny 

Ludowy Klub 
Sportowy „ Liswarta „ 
Krzepice 

XVII Ogólnopolski 
Bieg Krzepkich  

Kultura fizyczna i 
sport 

  2.000 zł. 

11. Miejski Ludowy Klub 
Sportowy „ Znicz” 
Kłobuck 

Organizacja Turnieju 
Piłkarskiego dla dzieci 
i młodzieży... 

Kultura fizyczna i 
sport 

 1.000 zł. 

12. Uczniowski Ludowy 
Klub Sportowy „ 
Orient „ w Kłobucku 

Organizacja zawodów 
sportowych : Grand 
Prix Polski Juniorów i 
Młodzieżowców w 
taekwon-do 

Kultura fizyczna i 
sport 

 2.000 zł. 

13. Ochotnicza Straż 
Pożarna Zajączki 
Drugie 

Organizacja IV Biegu 
Zajączkowskiego 

Kultura fizyczna i 
sport 

2.000 zł. 

14. Komenda Hufca ZHP 
w Kłobucku 

„Z ekologią na Ty 
„Zawady 2010 

Ekologia i ochrona 
dziedzictwa 
przyrodniczego 

 
3.000 zł. 

15. Zarząd Rejonowy 
Polskiego 
Czerwonego Krzyża w 
Kłobucku 

Przeprowadzenie 
różnych form 
współzawodnictwa 
dzieci i młodzieży 
mających na celu 
promocję zdrowia i 
zdrowego stylu życia 

Promocja zdrowia i 
zdrowego stylu 
życia 

 
2.000 zł. 

16. Stowarzyszenie na 
rzecz dzieci 
niepełnosprawnych „ 
O uśmiech dziecka „ 
w Kłobucku 

Festyn integracyjny Pomoc  społeczna   5.000 zł. 

17. Terenowy Komitet 
Ochrony Praw 
Dziecka w Kłobucku 

Prowadzenie Ośrodka 
Interwencji 
Kryzysowej w 
Kłobucku 

Pomoc  społeczna  
15.000 zł. 
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