
KolaczkoWo, 2017.03.29.

ogłoszenie
Wójta Gminy Kołaczkowo

o rozstrzytnięciu konkursóW ofert z dnia 2L.02.20!7 roku na wsparcie realizacji zadań
publi€znych:

1- or8anizacja Wyjazdu kulturo2nawcze8o dIa rencistóW i emerytów z Gminy
kolaażkowo

2- organizacja zaWodów strzeleckich
3- organizacja impreży inte8racyjnej
4- ortanizacja szkolenia/WarsżtatóW

W Wyniku o8toszonych konkursóW do przewidzianego terminu tj. 27.03.207r. Wpłynęto 13

ofert:

NGo Wyjazd
kultUroznawcży,
kwota

prżeż Gminę
1 800,00

lmpreza int€8racyjna
kwota zarezerowana
przeż Gminę
4x2400,00=9600,00

zaWody
stżeleckie-
kwota

p.zez Gminę
1 800,00

szkolenie/Warsżtaty
kWota
zarezerowana przez
Gminę 1800,00

stoWarżysżenie
Rodzice Dzieciom

zdrowo iwesoło
wnioskowana kwota
dotacji 2 400,00

klika ratownika -

wnioskowana kwota
dotacji 1800,00

stoWarzy5zenie
AktyWne GraboWo

Za minutę Wpół do
Wigilii- Wnioskowana
kwota dotacji 2 400,00

Tanecznym krokiem
budżimy
GraboWiakóW-
wnioskowana kwota
dotacji 1800,00

osp kołaczkowo ZaWody 5poriowo,
poŻarnicze -
wnio5kowana kwota
dotacji2 400,00

stoWarzyszenie
Młodych
Wielkopolan

XVlIl Regionalny
Pojedynek spońowy
Mieszkańców wsi i

sottysóW-
wnioskowana kwota
dotacl'i2 400,00

Warsztaty taneczno,
ruchowe ]unior-
5enlor&Fll -

wnioskowana kwota
dotacji 1800,00

Re8iona ny cykl
5partakiad,
wnioskowana kwota
dotacii2 400,00

stoWarzyszenie
Miesżkańców
kotaczkowo
Reymont

cyklimprez
rekreacyjno-
5portoWych
wnioskowana kwota
dotacji2 400,00

stoWarzyszenie
Mastersofthe

otwarcie 5ezonu letni
piknik motocykloWy-
wnioskowana kwota
dotacji 1000,00



uks kołaczkowo ReymontoWski turniej
unihokeja- Unihokej
uczy, baWi, WychoWuje
l edycja -Wnioskowana

kwota dotacji 2 400,00

Wielkopolska
organizacja
Wojewódzka LoK-
kolo W Borzykowie

strzeleckie
impreży z loK-
wnioskowana
kwota dotacji
1800,00

PolskiZWiążek
EmerytóW
Renci5tóW i

lnwalidów

Wyjażd do
Kruszwicy i

lnowroctawia,

kwota dotacji
1 800,00

Łącznie

kwoty 26 80ą00
1 800,00 17 800.00 1800,00 5 400,00

Wszystkie złożone ofeńy spełniają kryteria konkursowe, z uwag; na o8ranicżoną ilość środkóW

finansowvch (15 000,00) komisja, kierując się Wcześniej W5kaZanyrni W ogłosżeniu kryteriami
(8tóWnie Wartość merytoryczna oferty, zasadność przedsięWzięcia, ilości osób z grniny biorąca udżiał

w WydarzeniLl) Wybrała do dofinansowania :

NGo Wyjazd
kulturo2naWcży_
kwota
żareżerowana
prżeż Gminę
1 800,00

lmpreza inte8racyjna
kwota zarezerowana
prz€z Gminę
4x2400,00=9600,00

zaWody
strzeleckie-
kWota
zarezerowana
prrez Gminę
1 800,00

sźkotenia/Warsztaty
kwota
zarezelowana przeż

Gminę 1 800,00

stoWarzyszenie
Rodzice Dzieciom
Łącznie -

klika ratownika -

prOponowana
kwota dotacji
1 800,00

5towarzyszenie
AktyWne GraboWo
królewskie

Za minutę wpół do
Wigilii- proponowana
kwota dotac]'i 2 400,00

osp kołaczkowo ZaWody 5portoWo
poŻarnicze
proponowana kwota
dotacii2 400,00

stoWarżyszenie
Młodych
Wie]kopolan

xVll] Regionalny
Pojedynek sportoWy
Mieszkańców wsi i

sołtysóW-
proponowana kwota
dotacji2 400,00

stoWarzyszenie
Miesżkańców
kołacżkowo
Reymont

cyklimprez
rekreacyjno
sportowych_
proponowana kwota
dotacji2 400,00



stoWarzyszenie
Masters of the
Road5

otwarcie sezonu, letni
piknik motocyklowy
proponowana kwota

dotacji 1000,00
uks kołacżkowo - ReymontoWskiturniej

Unihokeja- Unihokej
uczy, bawi, Wychowuje
l edycja -

proponowana kwota
dotacji 2 400,00

Wielkopolska
organizacja
Wojewódzka LoK-
koło W Borzykowie

strzeleckie
imprezy ż LoK-
proponowana
kWota dotacji
1 800,00

PolskiZwiązek
EmeMóW
RencistóW i

lnwalidów

Wyjazd do
KrusżWicy i
lnowrocławia-
proponowana
kWota dotacji
1800,00

Wskazane ofeńy Wybrane do dofinansowania opiewają łącznie na kwotę dotacji 18400,00 żł,

Brakujące 3 4oo,oo zł Gmina ?Większy W budżecie do dnia podpi5ania umóW z Wybranymi

organjzacjami,
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