
ZARZĄDZENIE NR  25/2021 
BURMISTRZA ŻNINA 

z dnia 8 lutego 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez 
organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 z późn. zm.1)) i art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. Dokonać rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 2/2021 na wsparcie realizacji zadań publicznych 
przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021. 

§ 2. Udzielić dotacji w zakresie edukacji w formie wsparcia finansowego następującym podmiotom: 

1. 
Stowarzyszenie Miłośników Sportów Wodnych i Lotniczych "Alka" na zadanie pt. 
Szkolenie podstawowe i zaawansowane dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie 
budowy i sterowania (operowania) modeli latających i pływających 

3 000,00 zł 

2. Pałucka Akademia Piłkarska "Bzyki" oraz Stowarzyszenie Jedynka (oferta wspólna) 
na zadanie pt. Obóz dochodzeniowy dla klasy sportowej SP 1 Żnin 2 500,00 zł 

Łączna kwota dofinansowania 5 500,00 zł 

§ 3. Udzielić dotacji w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w formie wsparcia 
finansowego następującym podmiotom: 

1. 
Stowarzyszenie Kapitał Zaufania na zadanie pt. Zajęcia wspierające i usprawniające 
dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami zachowania i 
trudnościami edukacyjnymi 

2 000,00 zł 

2. 
Liga Kobiet Polskich Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki na zadanie pt. 
Bądźmy aktywni - program rehabilitacji społecznej uczestników WTZ 
"Promyk"/LKP Żnin - VIII edycja 

2 500,00 zł 

3. Stowarzyszenie Sympatyków Harcerstwa Żnińskiego na zadanie pt. Światło z 
Betlejem kontynuacja 2 500,00 zł 

Łączna kwota dofinansowania 7 000,00 zł 

§ 4. Udzielić dotacji w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.) w formie 
wsparcia finansowego następującym podmiotom: 

1. 

Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w 
Bydgoszczy - Klub Honorowych Dawców Krwi przy Oddziale Rejonowym PCK 
Żnin na zadanie pt. Pomóż nam pomagać - podsumowanie 50-letniej działalności 
Klubu Honorowych Dawców Krwi 

5 000,00 zł 

Łączna kwota dofinansowania 5 000,00 zł 

§ 5. Udzielić dotacji w zakresie kultury w formie wsparcia finansowego następującym podmiotom: 

1. Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa na zadanie pt. Cykl koncertów z 
LGD 3 000,00 zł 

2. Stowarzyszenie Śpiewacze Chór Męski im. Stanisława Moniuszki na zadanie pt. 
Propagowanie kultury muzycznej w gminie, regionie i kraju 10 300,00 zł 

3. Dwór Marzeń oraz Pałuki Running Team (oferta wspólna) na zadanie pt. 3 Dworskie 
Przełaje 5 000,00 zł 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378. 
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4. Stowarzyszenie na rzecz integracji i rozwoju wsi: Cerekwica, Kaczkowo, Kaczkówko 
na zadanie pt. Dożynki parafialne w Cerekwicy 1 500,00 zł 

5. Fundacja Rozwoju Ziemi Pałuckiej im. Andrzeja Rosiaka na zadanie pt. Moje 
Sobiejuchy 3 500,00 zł 

6. Stowarzyszenie Operetka Wrocławska na zadanie pt. II Żniński Festiwal Operetkowy 10 000,00 zł 

7. Lokalna Organizacja Turystyczna Pałuki na zadanie pt. Małe Miasto - Wielcy 
Mieszkańcy 3 000,00 zł 

8. Stowarzyszenie Napad na Funk na zadanie pt. Zawody taneczne Napad na Funk vol. 
6 2 000,00 zł 

Łączna kwota dofinansowania 38 300,00 zł 

§ 6. Udzielić dotacji w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie wsparcia 
finansowego następującym podmiotom: 

1. Związek Wędkarski "Pałuczanin" w Żninie na zadanie pt. Cykl zawodów 
wędkarskich w 2021 roku 5 500,00 zł 

2. Międzyszkolny Klub Żeglarski w Żninie na zadanie pt. Cykl zawodów i imprez 
żeglarskich dla dzieci i młodzieży w 2021 roku 13 000,00 zł 

3. Pałucka Akademia Piłkarska "Bzyki" na zadanie pt. Obóz sportowy - Z obozu na 
stadion 3 000,00 zł 

4. Uczniowski Klub Sportowy "Pałuki" na zadanie pt. Czy to duży, czy to mały dla 
każdego bilard jest wspaniały 3 500,00 zł 

5. 
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Kangur Żnin na zadanie pt. Rywalizacja 
sportowa w gminie Żnin okazją do promocji zdrowego trybu życia oraz zachętą do 
aktywności ruchowej 

3 500,00 zł 

6. Klub Sportowy Jeziorak Żnin na zadanie pt. Obóz sportowo-rekreacyjny, szkolenie 
sportowe, turnieje i rozgrywki piłkarskie 4 500,00 zł 

7. Żniński Klub Biegacza "1992" na zadanie pt. XXVIII Biegi Żnińskie Wielcy 
Żninianie Biegają 3 000,00 zł 

8. Żnińskie Towarzystwo Miłośników Sportu "Baszta" na zadanie pt. Runda Mistrzostw 
Polski Skuterów Wodnych 16 500,00 zł 

Łączna kwota dofinansowania 52 500,00 zł 

§ 7. Udzielić dotacji w zakresie krajoznawstwa i turystyki w formie wsparcia finansowego następującym 
podmiotom: 

1. 
Pałucki Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Żninie na 
zadanie pt. "Od Naczelnika do Przewodnika" - Spotkanie autorskie z Czesławem 
Łukomskim i jego legendami 

4 000,00 zł 

2. Klub Sportu i Turystyki Wodnej Pałuki na zadanie pt. Kajakiem po Pałukach 4 000,00 zł 

3. 
Pałucki Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Żninie oraz 
Klub sportowy "Szosa Żnin" (oferta wspólna) na zadanie pt. Organizacja i 
prowadzenie rajdów rowerowych "Poznajemy Pałuki na dwóch kołach" 

5 000,00 zł 

Łączna kwota dofinansowania 13 000,00 zł 

§ 8. Udzielić dotacji w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 
w formie wsparcia finansowego następującym podmiotom: 

1. Europejska Fundacja Kultury i Ekologii na zadanie pt. EKO-bajka, czyli w zielonym 
Żninie - międzyszkolny konkurs i wydanie publikacji ekologicznej 2 000,00 zł 

2. Stowarzyszenie "Kalejdoskop Żnin" na zadanie pt. Doktor Kot - program 
felinoterapii dla Uczestników WTZ "Promyk"/LKP Żnin 1 000,00 zł 

3. Żnińskie Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Kotom Wolnożyjącym i Bezdomnym na 
zadanie pt. Ograniczenie populacji kotów wolno żyjących w Gminie Żnin 1 400,00 zł 

4. Stowarzyszenie Kocie Sprawy Żnin na zadanie pt. "Kastrujemy bezdomność" - 
program kastracji i dokarmiania kotów wolnobytujących z terenu gminy Żnin 3 600,00 zł 

Łączna kwota dofinansowania 8 000,00 zł 
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§ 9. Udzielić dotacji w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w formie wsparcia 
finansowego następującym podmiotom: 

1. 
Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku im. Wandy Dobaczewskiej w Żninie na 
zadanie pt. Kształcenie seniorów 6 000,00 zł 

Łączna kwota dofinansowania 6 000,00 zł 

§ 10. Udzielić dotacji w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w formie wsparcia finansowego 
następującym podmiotom: 

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Cerekwicy na zadanie pt. Strażak na czele ratownictwa 7 000,00 zł 

2. 
Ochotnicza Straż Pożarna w Cerekwicy oraz Ochotnicza Straż Pożarna w 
Brzyskorzystewku (oferta wspólna) na zadanie pt. Wiedza strażaka może uratować 
życie 

4 500,00 zł 

3. Ochotnicza Straż Pożarna w Brzyskorzystewku na zadanie pt. Straż pożarna 
fundamentem ratownictwa 6 000,00 zł 

Łączna kwota dofinansowania 17 500,00 zł 

§ 11. Łączna kwota dotacji wynosi 152 800,00 zł. 

§ 12. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie pisemnej umowy z Gminą Żnin, określającej warunki 
oraz terminy realizacji zadania. 

§ 13. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki, Promocji 
i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Żninie. 

§ 14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego w Żninie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Żninie oraz na tablicy 
informacyjnej w siedzibie Urzędu. 

 

   

BURMISTRZ 
 
 

Robert Luchowski 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 024CC4C9-1B35-46A1-9A93-68F90F8C6892. Podpisany Strona 3



Uzasadnienie

Zarządzeniem Nr 228/2020 z dnia 26 listopada 2020 roku Burmistrz Żnina ogłosił otwarty konkurs

ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w

art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku

2021. Zarządzeniem Nr 7/2021 z dnia 12 stycznia 2021 roku Burmistrz Żnina powołał Komisję

Konkursową, w celu dokonania oceny złożonych ofert i przygotowania propozycji podziału środków.

Burmistrz Żnina po zapoznaniu się z protokołem Komisji dokonał ostatecznego podziału środków.

W związku z tym, zasadne jest wydanie zarządzenia w sprawie udzielenia dotacji organizacjom

pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku.

BURMISTRZ

Robert Luchowski
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