
 

           Uchwała Nr 119.VI.2020  

Zarządu Powiatu Kępińskiego 

z dnia 10.03.2020r. 

 

w sprawie wyboru ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kępińskiego w 2020 roku 

przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  

(Dz. U. z 2019r. poz. 511 ze zm.), art. 15 ust. 2h, 2j w zw. z  art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r.  poz. 688 ze zm.), art. 221 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.), 

Uchwały Nr XIII/84/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29 października 2019 roku w sprawie 

uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Kępińskiego z  organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 

rok 2020” oraz Uchwały Nr 114.VI.2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 28 stycznia 2020r.                    

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu 

Kępińskiego w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 

ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

 

                                                 Zarząd Powiatu uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Po zapoznaniu się z protokołem komisji konkursowej z dnia 09 marca 2020 roku, Zarząd Powiatu wybiera 

oferty realizacji zadań publicznych w formie wspierania zadań wraz z udzieleniem dotacji                                   

na dofinansowanie ich realizacji. 

§ 2 

Zestawienie ofert oraz kwot udzielonych dotacji, o których mowa w § 1, stanowi załącznik                          

do niniejszej uchwały i jest podstawą zawarcia umów z wykonawcami zadań. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kępińskiemu. 

 

§ 4 

Uchwała podlega ogłoszeniu w: 

1) w Biuletynie Informacji Publicznej; 

2) w siedzibie organu administracji publicznej w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń; 

3) na stronie internetowej organu administracji publicznej. 

 



§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Członkowie Zarządu : 

 

1. Przewodniczący Zarządu Powiatu  -  Robert Kieruzal     /-/ 

2. Członek Zarządu Powiatu  -  Alicja Śniegocka  /-/ 

3. Członek Zarządu Powiatu  -  Krystyna Możdżanowska   /-/ 

4. Członek Zarządu Powiatu  -  Marek Potarzycki   /-/ 

5. Członek Zarządu Powiatu  -  Renata Ciemny /-/ 



         Uzasadnienie  

do Uchwały Nr 119.VI.2020 

Zarządu Powiatu Kępińskiego 

z dnia 10.03.2020r. 

 

w sprawie wyboru ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kępińskiego w 2020 roku 

przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie 

Uchwałą Nr 114.VI.2020 Zarząd Powiatu Kępińskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji 

zadań publicznych Powiatu Kępińskiego w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty 

wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie: 

1) pomocy społecznej, 

2) ochrony i promocji zdrowia, 

3) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, 

4) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

5) porządku i bezpieczeństwa publicznego, 

6) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 

W budżecie na ten cel zaplanowana została łączna kwota w wysokości 60 000,00 zł. Korzystając 

 z uprawnień wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego                    

i o wolontariacie, Zarząd Powiatu Kępińskiego powołał w drodze uchwały Nr 117.VI.2020 z dnia  

11.02.2020r. komisję konkursową do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert. 

 

Komisja opiniowała złożone oferty na posiedzeniu w dniu 05.03.2020r. oraz 09.03.2020r.                                 

i po sporządzeniu protokołu z przebiegu postępowania wraz ze zbiorczym wykazem ofert i propozycją 

wysokości dotacji, przedłożyła go Zarządowi, który podejmuje ostateczną decyzję w sprawie wyboru ofert. 

 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest celowe. 

 

           /-/  Robert Kieruzal 

 Starosta Kępiński 

 

 

 

 

 

 



Załącznik  

do Uchwały Nr 119.VI.2020 

Zarządu Powiatu Kępińskiego 

z dnia 10.03.2020r. 

 

Wybrane oferty oraz kwoty udzielonych dotacji 

 

Nazwa oferenta Nazwa zadania 

Wysokość 

przyznanych 

środków 

publicznych (w zł) 

Stowarzyszenie Seniorów „Razem” Pogodna jesień seniorów 3 000,00 

Fundacja Nowoczesny Konin 
Klockowe L-maszyny                                                 

– warsztaty techniczne dla dzieci 
1 215,00 

Koło Gospodyń Wiejskich              

w Chojęcinie 
Od paprotki do elektronu 3 720,00 

Stowarzyszenie „Jesteśmy              

dla Ciebie” przy Domu Pomocy 

Społecznej w Rzetni 

Śladami Maryi - wycieczka do Sanktuarium Matki 

Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze 
2 250,00 

Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych 

Gminy Baranów 
Mały patriota 3 830,00 

Fundacja o Mały Włos 

#Oddaj włos na peruki. Popieram. 

Kampania promocyjna motywująca dziewczynki do 

oddawania włosów na rzecz chorujących na łysienie 

plackowate będących podopiecznymi Fundacji                    

o mały włos  

2 500,00 

Stowarzyszenie Plastyków 

Amatorów Powiatu Kępińskiego 
Pocztówki z Powiatu 2 030,00 

Stowarzyszenie „Nasz Bezpieczny 

Powiat Kępiński” 
Policyjna lekcja historii ziemi kępińskiej 8 500,00 

Stowarzyszenie „Treno” Sztuka rękodzieła artystycznego. 7 000,00 

Uniwersytet Trzeciego Wieku 

Powiatu Kępińskiego 

Akademia Aktywnego Seniora w Powiecie 

Kępińskim 
6 632,00 

Stowarzyszenie Kulturalne                    

Euro - Art 

Festiwal Gier Planszowych – Planszostrada (edycja 

2020) 
7 800,00 

Stowarzyszenie „Olszowa – 

Sołectwo Na Czasie” 
Jestem świadomy, umiem udzielać pierwszej pomocy 1 800,00 

Koło Gospodyń Wiejskich               

w Chojęcinie 
Zrób to sam – warsztaty rękodzieła 1 900,00 



Caritas Diecezji Kaliskiej Warsztat 

Terapii Zajęciowej w Słupi 

p./Kępnem 

Akademia aktywności fizycznej i zdrowego 

odżywiania dla niepełnosprawnych 
3 911,20 

Stowarzyszenie Niepełnosprawni        

w Centrum 
Pamiątka wydarzeń Roku 2020 3 821,00 

 

            /-/  Robert Kieruzal 

   Starosta Kępiński 

 


