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Załącznik nr 4 
do uchwały nr 165/556/06 
Zarządu Powiatu Kościańskiego 
z dnia 15 lutego 2006 roku 

 
Wykaz wybranych ofert w postępowaniu konkursowym na realizację zadania Nr 4 –  

„Promocja i ochrona zdrowia” 
 

L.p. Nr 

sprawy- 

oferty 

0718-5 

Oferent Zakres rzeczowy 
zadania (oferty) 

objętego wsparciem 
wraz z udzieleniem 

dotacji na 
dofinansowanie jego 

realizacji 

kwota dotacji 
na 

dofinansowanie 
realizacji 
zadania 

Uwagi 
Termin, miejsce ilość osób i 

miejsce zamieszkania 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na 
realizację zadania 

22 .552  

Wysokość środków rozdysponowanych w wyniku 
rozstrzygnięcia konkursu  

22 552  

Wysokość środków nie rozdysponowanych 0  

Uzasadnienie 

1. 1. Polski Związek 
Niewidomych 
Okręg Wielkopolski 
z siedzibą w 
Poznaniu  
Zarząd koła w 
Kościanie 

WYJAZD O 
CHARAKTERZE  
INTEGRACYJNO-
REHABILITACYJNO-
ZDROWOTNYM DLA 
OSÓB NIEWIDOMYCH I 
SŁABOWIDZĄCYCH POD 
NAZWĄ „WSPÓLNA 
MAJÓWKA” 

550 

Jednodniowy wyjazd w maju 
2006 roku  
Wielkopolski park Narodowy 
50 osób z terenu powiatu 
kościańskiego 

Oferta spełnia 
wymogi określone 
w ustawie z dnia 
24 kwietnia 2003 
roku o działalności 
pożytku 
publicznego i o 
wolontariacie oraz 
wymogi formalne 
określone w 
ogłoszeniu 
konkursowym. 

2. 2. Kościańskie 
Towarzystwo 
Stwardnienia 
Rozsianego i udaru 
Mózgu 

REHABILITACJA 
RUCHOWO-
USPRAWNIAJĄCA OSÓB 
CHORYCH NA 
STWARDNIENIE 
ROZSIANE I PO UDARZE 
MÓZGU 

4000  

Kościan, cały rok, 
Rehabilitacja ruchowa na sali 
gimnastycznej – raz w tygodniu 
Rehabilitacja na basenie – raz 
tygodniu 
20 osób  
Rehabilitacja indywidualna dwa 
razy w tygodniu – 1 osoba 
 
 

Oferta spełnia 
wymogi określone 
w ustawie z dnia 
24 kwietnia 2003 
roku o działalności 
pożytku 
publicznego i o 
oraz wymogi 
formalne określone 
w ogłoszeniu 
konkursowym. 

3. 3. Stowarzyszenie 
„Dać Pomoc” w 
Kościanie 

GIMNASTYKA 
KOREKCYJNO-
KOMPENSACYJNA DLA 
DZIECI DO 14 ROKU 
ŻYCIA „LEPIEJ 
ZAPOBIEGAĆ NIŻ 
LECZYĆ” 
 

 
2300 

1.02.2006 – 31.12.2006 
Ośrodek Rehabilitacji dla Dzieci i 
Młodzieży w Kościanie 
15 dzieci zgłaszających się do  
Ośrodka 
 
 

Oferta spełnia 
wymogi określone 
w ustawie z dnia 
24 kwietnia 2003 
roku o działalności 
pożytku 
publicznego i o 
oraz wymogi 
formalne określone 
w ogłoszeniu 
konkursowym. 

4. 5. Polskie 
Stowarzyszenie 
Diabetyków Zarząd 
Powiatowy Kościan 

DZIAŁALNOŚĆ 
CHARYTATYWNA NA 
RZECZ PROMOCJI 
ZDROWIA I EDUKACJI 
DIABETOLOGICZNEJ 
 2600 

01.01.2006 r. – 31.12.2006 r. 
powiat kościański 
- cotygodniowe badania 

poziomu cukru we krwi – ok. 
20 osób na tydzień 

- badania poziomu cukru we 
krwi w szkołach i 
przedszkolach – dla 850 osób 

- festyny ogólnodostępne  dla 
ok. 400 osób 

osoby z terenu powiatu 
kościańskiego 

Oferta spełnia 
wymogi określone 
w ustawie z dnia 
24 kwietnia 2003 
roku o działalności 
pożytku 
publicznego i o 
wolontariacie oraz 
wymogi formalne 
określone w 
ogłoszeniu 
konkursowym. 

5. 5. Uczniowski Klub 
Sportowy „TROPS-
SPRAWNI RAZEM” 
w Kościanie 

„NAUKA PŁYWANIA 
DZIECI 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH” 

1 000 

01.09.2006 do 23.12.2006 r. 
miasto Kościan 
zajęcia na basenie 
- uczestnikami ma być młodzież 
szkolna Zespołu Szkół 
Specjalnych w Kościanie – ok. 30 
osób 
 
 

Oferta spełnia 
wymogi określone 
w ustawie z dnia 
24 kwietnia 2003 
roku o działalności 
pożytku 
publicznego i o 
wolontariacie oraz 
wymogi formalne 
określone w 
ogłoszeniu 
konkursowym. 

6. 6. Stowarzyszenie 
Rodziców Dzieci 

TURNUS 
REHABILITACYJNO- 4 052 16.08.2006 – 30.08.2006 r. 

Dębiec Nowy –Ośrodek Sportu i 
Oferta spełnia 
wymogi określone 
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Niepełnosprawnych 
w Kościanie 

INTEGRACYJNO-
WYPOCZYNKOWY DLA 
DZIECI I MŁODZIEŻY 
NIEPEŁNOSPRAWNEJ 

Rekreacji 
- liczba uczestników 40 

osób(w tym 38 osób 
niepełnosprwanych i ich 
opiekunów + 2 osoby 
rehabilitanci 

 
 

w ustawie z dnia 
24 kwietnia 2003 
roku o działalności 
pożytku 
publicznego i o 
wolontariacie oraz 
wymogi formalne 
określone w 
ogłoszeniu 
konkursowym. 

7. 7 Kościańskie 
Stowarzyszenie 
Amazonek 
HIPOLITA  

„HEPPENING DLA 
MIESZKAŃCÓW 
POWIATU POD HASŁEM 
„NIE BÓJ SIĘ TO 
JESZCZE NIE KONIEC 
ŚWIATA”” 950 

16.06.2006 R. – jednodniowy 
heppening 
Kościan – deptak ul. Wrocławska 
Liczba uczestników ? 
Uczestnicy- mieszkańcy powiatu 
kościańskiego 
 
 

Oferta spełnia 
wymogi określone 
w ustawie z dnia 
24 kwietnia 2003 
roku o działalności 
pożytku 
publicznego i o 
wolontariacie oraz 
wymogi formalne 
określone w 
ogłoszeniu 
konkursowym. 

8. 8. Kościańskie 
Stowarzyszenie 
Amazonek 
HIPOLITA  

„IMPREZA 
INTEGRACYJNA PN. 
”ŁAGODNIE DOBIĆ 
RAKA”” 

1 100 

Wrzesień 2006 r. 
Wyjazd 5 dniowy do Szklarskiej 
Poręby 
 
 

Oferta spełnia 
wymogi określone 
w ustawie z dnia 
24 kwietnia 2003 
roku o działalności 
pożytku 
publicznego i o 
wolontariacie oraz 
wymogi formalne 
określone w 
ogłoszeniu 
konkursowym. 

9. 9. Stowarzyszenie na 
Rzecz Zapobiegania 
Wypadkom Drogowym 
”STOP ŚMIERCI” w 
Kościanie 

DZIAŁANIA W 
ZAKRESIE 
UPOWSZECHNIANIA 
ZASAD UDZIELANIA 
POMOCY 
PRZEDMEDYCZNEJ  

2 500 

Marzec 2006 – grudzień 2006 
Kupno kończyn do manekina – 
fantoma do praktycznej nauki 
udzielania pierwszej pomocy. 
Zakupione elementy zostaną 
przekazane do ZSP w Kościanie. 

Oferta spełnia 
wymogi określone 
w ustawie z dnia 
24 kwietnia 2003 
roku o działalności 
pożytku 
publicznego i o 
wolontariacie oraz 
wymogi formalne 
określone w 
ogłoszeniu 
konkursowym. 

10. 10. Stowarzyszenie na 
Rzecz Zapobiegania 
Wypadkom Drogowym 
”STOP ŚMIERCI” w 
Kościanie 

OPRACOWANIE I 
WYDANIE MATERIAŁÓW 
EDUKACYJNYCH 
DOTYCZĄCYCH 
UDZIELANIA 
PIERWSZEJ POMOCY W 
RAMACH DZIAŁAŃ 
CAŁOROCZNYCH „4 
MINUTY = ŻYCIE” 

2 500 

Październik-grudzień 2006 
Opracowanie i wydanie 
materiałów poglądowo-
edukacyjnych skierowanych do 
mieszkańców powiatu, materiały 
zostaną również przekazane 
wszystkim szkołom na terenie 
powiatu 
1000 sztuk 

Oferta spełnia 
wymogi określone 
w ustawie z dnia 
24 kwietnia 2003 
roku o działalności 
pożytku 
publicznego i o 
wolontariacie  oraz 
wymogi formalne 
określone w 
ogłoszeniu 
konkursowym. 

11. 11. Stowarzyszenie na 
Rzecz Zapobiegania 
Wypadkom Drogowym 
”STOP ŚMIERCI” w 
Kościanie 

POWIATOWE 
KONKURSY DLA DZIECI 
I MŁODZIEŻY W 
RAMACH DZIAŁAŃ 
PREWENCYJNO-
EDUKACYJNYCH 1 000 

Marzec-grudzień 2006 
Opracowanie i wydanie 
materiałów do konkursów, zakup 
akcesoriów, nagrody dla 
uczestników 
Około 200 osób 

Oferta spełnia 
wymogi określone 
w ustawie z dnia 
24 kwietnia 2003 
roku o działalności 
pożytku 
publicznego i o 
wolontariacie  oraz 
wymogi formalne 
określone w 
ogłoszeniu 
konkursowym. 

 


