Załącznik
do zarządzenia Nr 63/2016
Wójta Gminy Grzegorzew
z dnia 09 marca 2016r.

Lp.

Data wpływu

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Termin realizacji
zadania

1.

29.02.2016 r.

Klub Sportowy
„ORZEŁ”
Grzegorzew
Adres:
(Grzegorzew, ul.
Leśna 26)

do 31.12.2016 r.

2.

18.02.2016 r.

Klub Sportowy
LZS „SPARTA”
Barłogi
Adres:
Barłogi, ul.
Piaskowa 24

do 31.12.2016 r.

31.000 zł

3.

18.02.2016 r.

Klub Sportowy
LZS „SPARTA”
Barłogi
Adres:
Barłogi, ul.
Piaskowa 24
-

Organizacja udziału we współzawodnictwie
sportowym klubów sportowych w zakresie piłki
nożnej, prowadzenie minimum jednej drużyny
piłkarzy, w tym organizacja
i prowadzenie treningów dla zawodników
minimum dwa razy w tygodniu, ich transport,
ubezpieczenie; propagowanie kultury fizycznej i
aktywności ruchowej poprzez organizowanie
imprez sportowo-rekreacyjnych
Organizacja udziału we współzawodnictwie
sportowym klubów sportowych w zakresie piłki
nożnej, prowadzenie minimum jednej drużyny
piłkarzy, w tym organizacja
i prowadzenie treningów dla zawodników
minimum dwa razy w tygodniu, ich transport,
ubezpieczenie; propagowanie kultury fizycznej i
aktywności ruchowej poprzez organizowanie
imprez sportowo-rekreacyjnych
Uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym
sekcji tenisa stołowego w tym prowadzenie
szkolenia dzieci
i młodzieży w zakresie tenisa stołowego,
propagowanie kultury fizycznej poprzez
organizację imprez, zawodów sportowych i
rekreacyjnych na terenie Gminy Grzegorzew.

Decyzja
Wójta Gminy
Grzegorzew
45.000 zł

do 31.12.2016 r.

1.000 zł.

4.

Nie wpłynęła
żadna oferta

5.

19.02.2016 r.

Koniński Bank
Żywności
Adres:
Konin, ul.
Przemysłowa
124D

Uczestnictwo w rozgrywkach sportowych
drużyny siatkarzy, w tym prowadzenia
treningów zawodników, ich transport,
ubezpieczenie , propagowanie kultury fizycznej
poprzez organizację imprez, zawodów
sportowych i rekreacyjnych w zakresie piłki
siatkowej na terenie Gminy Grzegorzew.
Organizowanie zbiórek żywności w celu
systematycznego wspierania żywnością
najuboższych mieszkańców Gminy Grzegorzew

-

do 31.12.2016 r.

0 zł.

5.000 zł.

6.

29.02.2016 r.

Stowarzyszenie
Rozwoju Ziemi
Grzegorzewskiej
Adres:
Grzegorzew, ul.
Szkolna 23

Upowszechnianie kultury i tradycji lokalnej
Gminy, organizacja życia kulturalnego i
artystycznego mieszkańców z terenu Gminy
Grzegorzew, prowadzenie działalności mającej
na celu promowanie aktywnego spędzania
wolnego czasu ze szczególnym uwzględnieniem
seniorów , realizacja przedsięwzięć
ukierunkowanych na aktywizację i integrację
mieszkańców na aktywizację i integrację
mieszkańców z terenu Gminy Grzegorzew
poprzez organizację m.in. warsztatów, pokazów,
spotkań, przedsięwzięć promujących Gminę

do 31.12.2016 r.

3.000 zł.

