
Uchwała Nr  131 / 2020 

Zarządu Powiatu Leszczyńskiego 

z dnia 19 lutego 2020 r. 

 

w sprawie rozpatrzenia ofert i przyznania dotacji na zadania zgłoszone w otwartym 

konkursie ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku 

publicznego w Powiecie Leszczyńskim na 2020 rok. 

 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zmianami) oraz art. 32 ust. 1  

i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  

(Dz. U. z 2019 r., poz. 511 ze zmianami) Zarząd Powiatu Leszczyńskiego uchwala,  

co następuje: 

 

§ 1. Zarząd Powiatu Leszczyńskiego po rozpatrzeniu zgłoszonych ofert, zgodnie z art. 15 

ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  

i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zmianami) oraz po zapoznaniu się z protokołem 

Komisji Konkursowej powołanej Uchwałą Nr 125/2020 Zarządu Powiatu Leszczyńskiego  

z dnia 14 stycznia 2020 r.  postanawia zlecić realizację zadań i przyznać dotację dla niżej 

wymienionych organizacji pozarządowych: 

 
 

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania 

Kwota  

dotacji 

wnioskowanej 

w zł 

Kwota dotacji 

przyznanej 

w zł 

1.  ZMW Przybyszewo COOLturalny Powiat 4.000 zł 2.500 zł 

2.  

Leszczyńskie 

Stowarzyszenie  

Twórców Kultury 

XXXIX Konfrontacje 

Ogólnopolski Konkurs Literacko 

– Fotograficzno – Plastyczny 

4.000 zł 2.500 zł 

3.  

Stowarzyszenie inicjatyw 

Społeczno – Kulturalnych 

„Twórcze Horyzonty” 

Spotkania z podróżnikami 4.000 zł 3.000 zł 

4.  Fundacja Dudziarz.eu Wiwatowisko 2020 4.000 zł 2.000 zł 

5.  Fundacja Sztuka 

Dziedzictwo ukryte w kadrach – 

Plenery Fotograficzne w Powiecie 

Leszczyńskim 

4.000 zł 3.000 zł 

6.  

Stowarzyszenie Przyjaciół 

Dzieci i Młodzieży  

w Górznie 

Festiwal piosenki „Śpiewaj  

z nami” dla dzieci  

i młodzieży niepełnosprawnej 

4.000 zł 4.000 zł 

7.  
Stowarzyszenie  

Nasze Trzebiny 
Śpiew łączy pokolenia 3.000 zł 1.500 zł 

8.  
Stowarzyszenie Bukówczan 

MANU 

Opracowanie i wydanie  

„50 lat historii zespołu 

regionalnego NOWE LOTKO” 

4.000 zł 2.000 zł 



9.  

Klub Miłośników Starych 

Ciągników i Maszyn 

Rolniczych „Traktor i 

Maszyna” 

XIX Ogólnopolski Festiwal 

Starych Ciągników  

i Maszyn Rolniczych  

im. Jerzego Samelczaka  

w Wilkowicach 

4.000 zł 4.000 zł 

10.  CRC Leszno 
Zawody w akrobatyce sportowej  

AKRO-TALENT 2020 
4.000 zł 2.500 zł 

11.  
Towarzystwo 

Gimnastyczne SOKÓŁ  

w Bukówcu Górnym 

35 Bieg Sokoła 4.000 zł 4.000 zł 

12.  

Leszczyńskie 

Stowarzyszenie 

Rehabilitacyjne 

„AMAZONKA” 

XVI Wielkopolska Spartakiada 

Pływacka Amazonek 
2.000 zł 1.500 zł 

13.  
Stowarzyszenie Turystyki 

Rowerowej DYNAMO 
Rowerowy czas 4.000 zł 2.500 zł 

14.  
Uczniowski Klub Sportowy 

ROSZADA Lipno 

Organizacja Indywidualnych  

i Drużynowych Mistrzostw Polski 

Juniorów i Seniorów w warcabach 

64-polowych 

3.500 zł 3.500 zł 

15.  GKS Krzemieniewo Sport jednoczy, wychowuje i uczy 2.550 zł 2.000 zł 

16.  

Polskie Towarzystwo 

Turystyczno - 

Krajoznawcze  

Oddział w Kościanie 

Organizacja cyklu imprez 

krajoznawczo – turystycznych dla 

mieszkańców Powiatu 

Leszczyńskiego 

4.000 zł 4.000 zł 

17.  

Leszczyńskie 

Stowarzyszenie 

Rehabilitacyjne 

„AMAZONKA” 

Zadbaj o swoje zdrowie 2.278 zł 2.000 zł 

18.  
Stowarzyszenie  

„Lasocice z Pasją” 
Zdrowszy senior 3.960 zł 1.500 zł 

 

§ 2. 1. W ocenie Zarządu Powiatu Leszczyńskiego wymienione w § 1 organizacje 

pozarządowe będą realizowały zadania: 

1) w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 6, 16, 17 i 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 

ze zmianami), 

2) ich oferty spełniają wymogi określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688  

ze zmianami), 

3) złożone oferty spełniają wymogi zawarte w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 13 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zmianami), 

4)  wybrane podmioty mogą prawidłowo zrealizować zapisane w ofercie zadania - art. 15 

ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zmianami), 

5) otrzymały prawidłową ocenę kalkulacji kosztów oraz wysokości środków finansowych 

przeznaczonych na realizację zadań - art. 15 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  

z 2019 r., poz. 688 ze zmianami). 



 

2.  Organizacjom, o których mowa w § 1 w tabeli pod poz. 1-5, 7, 8, 10, 12-15, 17-18 

obniżono wysokość środków publicznych przyznanych na realizację zadań - imprez na 

skutek niewystarczających środków w budżecie Powiatu Leszczyńskiego. Powyższe 

organizacje przed podpisaniem umowy będą musiały dokonać korekty kosztorysu do 

wysokości przyznanej dotacji. 

 

3. Zarząd Powiatu Leszczyńskiego poleca Wydziałowi Organizacyjnemu, Oświaty i Spraw 

Społecznych zamieścić wyniki konkursu w formie określonej art. 15 ust. 2j w związku  

z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zmianami). 

 

4. Brak zgody przez wnioskodawcę na korektę kosztorysu, spowoduje nie podpisanie 

umowy. 

 

§ 3. Organizacje, które przystąpiły do otwartego konkursu ofert nie otrzymujące dotacji: 

 

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Uzasadnienie 

1. 

Leszczyńskie 

Stowarzyszenie Twórców 

Kultury 

Festiwal Muzyki Autorskiej  

i Piosenki Artystycznej 

oferta odrzucona ze względu na 

błędy formalne;  

złożona oferta nie spełnia wymogów 

ogłoszenia 

§ 3 pkt. 7 

2.  

Stowarzyszenie Przyjaciół 

Leszczyńskiej Szkoły 

Rolniczo – Budowlanej  

Obchody 100-lecia Zespołu 

Szkół Rolniczo – 

Budowlanych  

im. „Synów Pułku” 

oferta odrzucona ze względu na 

błędy formalne;  

brak drugiego podpisu zgodnie  

z reprezentacją 

3. 

Ogólnopolskie 

Stowarzyszenie z Muzyką  

do Ludzi 

IX Festiwal muzyki 

kameralnej i chóralnej 

MUSICA CHARITATIVA – 

MACIEJEWSKI 

oferta odrzucona ze względu na 

błędy merytoryczne; złożona oferta 

nie spełnia wymogów ogłoszenia  

§ 3 pkt. 11 

4. 
Leszczyńskie Towarzystwo 

Przyjaciół Nauk 

Opracowanie, redakcja i druk 

„Rocznika Leszczyńskiego” – 

tom XX 

oferta odrzucona ze względu na 

błędy formalne;  

brak drugiego podpisu zgodnie  

z reprezentacją 

5. 

Wielkopolski Związek 

Chórów i Orkiestr  

z siedzibą w Lesznie 

100-letnie tradycje śpiewu  

w Powiecie Leszczyńskim - 

Leszno śpiewa Niepodległej 

oferta odrzucona ze względu na 

błędy formalne; złożona oferta nie 

spełnia wymogów ogłoszenia  

§ 3 pkt. 27 

6. 
Stowarzyszenie Działajmy 

Razem 

Przegląd pieśni 

patriotycznych i żołnierskich 

- Sto lat powrotu Wijewa  

do Polski 

oferta odrzucona ze względu na 

błędy merytoryczne; złożona oferta 

nie spełnia wymogów ogłoszenia  

§ 3 pkt. 12 

7. 

Fundacja Konkursu 

Historycznego  

PATRIA NOSTRA 

Konkurs Historyczny Patria 

Nostra 

oferta odrzucona ze względu na 

błędy formalne; złożona oferta nie 

spełnia wymogów ogłoszenia  

§ 3 pkt. 2 

8. UKS JUNIOR w Lipnie 

Organizacja  

XV Ogólnopolskiego 

Turnieju Dzieci i Młodzików 

w Lipnie 

oferta odrzucona ze względu na 

błędy formalne; złożona oferta nie 

spełnia wymogów ogłoszenia  

§ 3 pkt. 6 



9. 

Stowarzyszenie  

RAZEM DLA 

PAWŁOWIC 

Biegaj z nami śladami 

Mielżyńskich IV 

oferta odrzucona ze względu na 

błędy formalne; złożona oferta nie 

spełnia wymogów ogłoszenia  

§ 3 pkt. 12 

10. 
Klub Koszykarski 

RYCERZE Rydzyna 

Organizacja turnieju 

koszykówki o Puchar 

Starosty Powiatu 

Leszczyńskiego 

oferta odrzucona ze względu na 

błędy formalne; złożona oferta nie 

spełnia wymogów ogłoszenia  

§ 3 pkt. 27 

11. Fundacja Sztuka 
Pierwsza pomoc to 

SZTUKA! 

oferta odrzucona ze względu na 

błędy merytoryczne; złożona oferta 

nie spełnia wymogów ogłoszenia  

§ 3 pkt. 14.1 

12. 
Stowarzyszenie Sportowe 

Dziewiąta Fala 

Organizacja Otwartego Dnia 

Sportu dla mieszkańców 

Powiatu Leszczyńskiego 

oferta odrzucona ze względu na 

błędy merytoryczne; złożona oferta 

nie spełnia wymogów ogłoszenia  

§ 3 pkt. 14.1 

13. 
Stowarzyszenie Przyjaciół 

Bezglutenowej Mamy 

Wyposażenie gminnych 

bibliotek oraz przedszkoli  

w Powiecie Leszczyńskim  

w bajki edukacyjne dla dzieci 

na dietach eliminacyjnych 

oferta odrzucona ze względu na 

błędy merytoryczne; złożona oferta 

nie spełnia wymogów ogłoszenia  

§ 3 pkt. 14.1 

14. 
Klub Sportowy  

SOLID SPORT 

SOLID MTB 

Maraton Górzno 

Oferta odrzucona ze względu na 

błędy merytoryczne; złożona oferta 

nie spełnia wymogów ogłoszenia  

§ 3 pkt. 11 

                

 

§ 4 Wykonanie Uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu Leszczyńskiego. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Członkowie Zarządu:                

                             

    

(-) Maciej Wiśniewski       STAROSTA 

(-) Grzegorz Brzeskot      

(-) Rafał Jagodzik                         (-) Jarosław Wawrzyniak 

(-) Marian Mielcarek                  

 

 



 

Uzasadnienie do  

Uchwały Nr  131 /2020 

Zarządu Powiatu Leszczyńskiego 

z dnia 19 lutego 2020 r. 

 

w sprawie rozpatrzenia ofert i przyznania dotacji na zadania zgłoszone w otwartym 

konkursie ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku 

publicznego w Powiecie Leszczyńskim na 2020 rok. 

 

Zarząd Powiatu Leszczyńskiego realizując uchwałę Nr XV/88/2019 Rady Powiatu 

Leszczyńskiego z dnia 26 września 2019 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy 

Powiatu Leszczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

działającymi w sferze pożytku publicznego na 2020 rok, ogłosił otwarty konkurs ofert na 

realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Powiecie 

Leszczyńskim na 2020 rok, dotyczący: 

 

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

2) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 

3) turystyki i krajoznawstwa, 

4) promocji i ochrony zdrowia. 

 

Na ogłoszony konkurs wpłynęły 32 oferty, z czego jedna po wskazanym w ogłoszeniu  

o konkursie terminie. W dniu 11 lutego 2020 r. Komisja Konkursowa powołana Uchwałą  

Nr 125/2020 Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z dnia 14 stycznia 2020 roku, dokonała oceny 

przesłanych ofert. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zmianami) oraz 

ogłoszonym konkursem, Zarząd Powiatu Leszczyńskiego zapoznaje się z protokołem Komisji 

Konkursowej, ocenia oferty złożone przez organizacje pozarządowe i w drodze uchwały zleca 

realizację zadań oraz ustala wysokość przyznanych dotacji. Podjęcie uchwały przez Zarząd 

Powiatu Leszczyńskiego jest uzasadnione w celu podpisania umów i udzielenia dotacji na 

zadania publiczne, które będą realizowane na rzecz mieszkańców Powiatu Leszczyńskiego. 

 

(-) Izabela Nowak 

Z-ca Naczelnika 

Wydziału Organizacyjnego,  

Oświaty i Spraw społecznych 


