
Piaski; 19. 01.2015r. 

Lista podmiotów ubiegających się o dotację na realizację w 2015 roku zadań publicznych 

wraz z udzieleniem wsparcia finansowego z budżetu Gminy Piaski w otwartym konkursie 

ofert ogłoszonym w dniu 15 grudnia  2014 roku. 

Wójt Gminy Piaski podaje do publicznej wiadomości listę podmiotów ubiegających się o dotację na 

realizację w 2015 roku zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego z Budżetu Gminy 

Piaski zgodnie z „Rocznym programem współpracy Gminy Piaski w 2015 roku z podmiotami 

prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego”.  

 

W ZAKRESIE DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO 

Wspierania kultury fizycznej - Organizacja i koordynacja przedsięwzięć 
sportowych i sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu 
gminy Piaski 
 
          na zadanie:  

1. Organizacja i prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży 

w ciągu całego roku. 

Wysokość środków:8000 zł  

 

 

Podmiot ubiegający się o dotację:  
 - Uczniowski Klub Sportowy SATURN Piaski przy Zespole Szkół w Piaskach, 63-820 Piaski 

 

na zadanie: 

 

2. Prowadzenie szkoleń sportowych ogólnorozwojowych oraz z zakresu tenisa stołowego 
dla mieszkańców Bodzewa i okolicznych wsi. 
Wysokość środków: 14 000 zł 
 

Podmiot ubiegający się o dotację:  
LZS UKS przy Zespole Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 3 w Bodzewie, Bodzewo 

35, 63-820 Piaski 

 

na zadanie: 

 

3. Prowadzenie szkoleń sportowych ogólnorozwojowych oraz z zakresu piłki nożnej dla 
mieszkańców Szelejewa i okolicznych wsi. 
Wysokość środków: 30 000 zł 
 

Podmiot ubiegający się o dotację:  
LZS Wielkopolanka Szelejewo, Szelejewo Pierwsze, 63-820 Piaski 

 
na zadanie: 
 

4. Prowadzenie szkoleń sportowych ogólnorozwojowych oraz z zakresu piłki nożnej dla 
mieszkańców Piasków i okolicznych wsi. 



Wysokość środków: 48 000 zł 
 

Podmiot ubiegający się o dotację:  
LKS Korona Piaski, ul. Dworcowa 23 A, 63-820 Piaski 

 
na zadanie; 
 

 
5. Organizacja i prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z Bodzewa i okolic w 

ciągu całego roku .  
Wysokość środków: 1000 zł 
 

Podmiot ubiegający się o dotację: 

Stowarzyszenie „Dziecko” ul. Bojanowskiego 14a, 63-800 Gostyń 
 

 
 

 

Wójt  Gminy Piaski 

Wiesław Glapka 

 


