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I. WSTĘP 
 

 

 Organizacje pozarządowe są ważnym partnerem Powiatu Wągrowieckiego  

w realizacji jego zadań statutowych. Powiat współpracuje z sektorem pozarządowym zlecając 

mu realizację zadań publicznych z przekonaniem, że organizacje pozarządowe znając potrzeby 

lokalne mogą realizować je skuteczniej i efektywniej. 

 Wszelkie działania podejmowane w zakresie współpracy z organizacjami 

pozarządowymi regulowane są corocznie w programie współpracy Powiatu Wągrowieckiego  

z organizacjami pozarządowymi. Organizacje pozarządowe zgodnie z zasadą partnerstwa biorą 

udział we współtworzeniu rocznego programu współpracy. Zgłaszając do niego swoje 

propozycje, tym samym uczestniczą w lepszym identyfikowaniu i definiowaniu problemów 

społecznych.  

 Podstawowym dokumentem wyznaczającym w roku 2020 zakres współpracy Powiatu 

Wągrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego, był przyjęty uchwałą Nr XIII/98/2019 Rady Powiatu 

Wągrowieckiego z dnia 30 października 2019 roku w sprawie ,,Rocznego programu 

współpracy Powiatu Wągrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”. 

 W dokumencie tym określony został cel nadrzędny współpracy z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Przede 

wszystkim celem współpracy z sektorem pozarządowym jest kształtowanie ładu społecznego  

w środowisku lokalnym, poprzez budowanie i umacnianie partnerstwa między administracją 

publiczną a organizacjami pozarządowymi. 

 Należy nadmienić, że Program powstał w oparciu o wiedzę i doświadczenie zarówno 

pracowników Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, powiatowych jednostek organizacyjnych, 

jak również organizacji pozarządowych. 
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II. WSPÓŁPRACA FINANSOWA  
 

1. Otwarte konkursy ofert 
 

 ,,Roczny Program Współpracy Powiatu Wągrowieckiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego  

na 2020 rok” zawierał katalog 24 zadań priorytetowych w 15 zakresach, które były zlecane 

organizacjom pozarządowym. 

 Na realizację zadań publicznych objętych Rocznym Programem Współpracy w 2020r. 

zaplanowano kwotę w wysokości 160.000 zł, w tym:  

- 130.000 zł na tryb konkursowy, 

- 30.000 zł na tryb pozakonkursowy (tzw. ,,małe granty”). 

Większość z tych środków została przekazana organizacjom w trybie konkursowym. 

Dofinansowanie z budżetu powiatu nie przekroczyło 95% kosztów realizacji zadania. 

Oferenci biorący udział w konkursie byli zobowiązani zapewnić minimum 5% środków 

finansowych własnych. 

W związku z wprowadzeniem zmian w przepisach prawnych, dotyczących nowych 

wzorów ofert i wzorów sprawozdań z realizacji zadań publicznych (rozporządzenie 

Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r.  

(Dz. U. z 2018r. poz. 2057). W dniu 28 sierpnia 2019r. w Starostwie Powiatowym  

w Wągrowcu odbyło się spotkanie z kierownikami wydziałów i przedstawicielami jednostek 

organizacyjnych w sprawie opracowania projektu ogłaszania konkursów ofert na wsparcie 

realizacji zadań publicznych finansowanych z budżetu powiatu wągrowieckiego. Nowe 

rozporządzenie wpłynęło na konieczność opracowania nowej procedury ogłaszania otwartych 

konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe  

w 2020 roku. Obecnie każdy wydział jest zobowiązany do ogłaszania konkursu ofert  

ze swojego zakresu. Ustalono ponadto, iż Kierownicy poszczególnych wydziałów/jednostek 

uchwałę wraz z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert będą przedstawiać Zarządowi 

indywidualnie, każdy ze swojego zakresu.                                                                                                                      

W 2019r. Zarząd Powiatu Wągrowieckiego ogłosił łącznie 15 otwartych konkursów 

ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych.   

 Konkursy ofert z zakresu: promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób 

pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, wspierania pieczy zastępczej, 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania osób z niepełnosprawnością, wspierania 
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osób starszych, porządku i bezpieczeństwa publicznego, ochrony i promocji zdrowia, w tym 

działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej (Dz. U. z 2020r. poz. 295 ze zm.), upowszechniania i ochrony praw konsumentów, 

ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i działań na rzecz 

integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami 

zostały ogłoszone 21 listopada 2019r., natomiast z zakresu nauki, edukacji, oświaty  

i wychowania, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, 

kultury i sztuki, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa  

29 listopada 2019r. a ich ostateczne rozstrzygnięcie nastąpiło 16 stycznia 2020r. 

W konkursach wzięły udział 22 organizacje pozarządowe, które złożyły łącznie                    

38 ofert, w tym: 

 22 oferty rozpatrzono pozytywnie, 

 16 ofert rozpatrzono negatywnie, gdyż: 

 12 ofert nie spełniło wymogów formalnych, 

 4 oferty nie otrzymały dofinansowania z przyczyn merytorycznych (z powodu 

otrzymania mniejszej liczby punktów przyznanych przez Komisję Konkursową                     

w odniesieniu do innych ofert). 

W konkursie ofert Zarząd Powiatu Wągrowieckiego przyznał środki na realizację zadań 

publicznych przez organizacje pozarządowe w wysokości 96.000,00 zł. 

Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie oraz wysokość przyznanych dotacji 

przedstawia tabela nr 1. 

           Tabela nr 1  

Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie oraz wysokość przyznanych dotacji 

 

L.p. 

 

Oferent 

 

Nazwa zadania 

 

Kwota 

wnioskowana 

przez 

oferenta 

 

Kwota 

przyznana/ 

nieprzyznana 

przez Zarząd 
 

1. Z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania (do 3.000 zł): 
 złożono 2 oferty  

 1 oferta spełniła wymogi formalne i przyznano dotację w wysokości 3.000 zł 

 1 oferta nie otrzymała dotacji, ze względu na  niespełnione wymogi formalne  
 
 

 organizacja konkursów poszerzających wiedzę i umiejętności uczniów lub przedsięwzięć o charakterze 

edukacyjnym o zasięgu powiatowym (ponadgminnym) 
 

 

1. 
 

POLSKI ZWIĄZEK 

DZIAŁKOWCÓW 

STOWARZYSZENIE 

OGRODOWE W WARSZAWIE 

OKRĘG W PILE 
 

 

ORGANIZACJA KONKURSÓW 
POSZERZAJĄCYCH WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI 

UCZNIÓW LUB PRZEDSIĘWZIĘĆ  

O CHARAKTERZE EDUKACYJNYM O ZASIĘGU 
POWIATOWYM (PONADGMINNYM) 

 

 

3.000 zł 
 

Oferta  

nie spełniła 

wymogów 

formalnych 

 
 

2. 
 

 

TOWARZYSTWO  

SPOŁECZNO – PRAWNE  

W WĄGROWCU 

 

EDUKACJA DLA KAŻDEGO 2020 
 

3.000 zł 

 

3.000 zł 
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2. Z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży (do 4.000 zł): 
 

 złożono 3 oferty, które spełniły wymogi formalne  

 1 oferta otrzymała dotacje w wysokości 4.000 zł 

 2 oferty nie otrzymały dotacji, ze względu na  uzyskaną mniejszą liczbę punktów w odniesieniu do innych ofert 
 

 

 organizacja wypoczynku letniego i zimowego  
 

 

3. 
 

PARAFIA  

RZYMSKOKATOLICKA  

PW. ŚW. WOJCIECHA  

W WĄGROWCU  

 

 

WYPOCZYNEK LETNI DZIECI  

I MŁODZIEŻY Z POWIATU WĄGROWIECKIEGO  

W KARPACZU I PRADZE 

 

4.000 zł 
 

4.000 zł 

 

4. 
 

 

STOWARZYSZENIE POMOCY 

UCZNIOM IM. JANA PAWŁA II  

W MIEŚCISKU 
 

 

WYCIECZKA MŁODZIEŻOWEJ ORKIESTRY 
DĘTEJ W PIENINY  

Z WYPADEM NA SŁOWACKI RAJ 

 

4.000 zł 
 

Nie przyznano 

dotacji - mniejsza  

liczba punktów 
 

5. 
 

 

 

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ 

DZIECI WIELKOPOLSKI 

ODDZIAŁ REGIONALNY 

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ 

DZIECI ODDZIAŁ MIEJSKI                      

W WĄGROWCU 
 

 

WYCIECZKI Z TPD 2020 
 

3.550 zł 
 

Nie przyznano 

dotacji - mniejsza  

liczba punktów 

 

3. Z zakresu kultury i sztuki (do 14.000 zł): 
 

 złożono 8 ofert  

 5 ofert spełniło wymogi formalne i przyznano dotacje w wysokości 14.000 zł 

 3 oferty nie otrzymały dotacji, ze względu na  niespełnione wymogi formalne  

 

 

 organizacja i koordynacja przedsięwzięć kulturalnych (m. in. festiwali, koncertów, konkursów, warsztatów, 

zajęć, ćwiczeń, prób, plenerów, audycji muzycznych) o zasięgu ponadgminnym dla dzieci, młodzieży  

i dorosłych  
 

6. 

 

 

STOWARZYSZENIE  

NA RZECZ ROZWOJU GMINY 

WAPNO 

 

REGIONALNY FESTIWAL POLSKIEJ PIOSENKI  

IM. IRENY JAROCKIEJ 

 

 

3.000 zł 
 

Oferta  

nie spełniła 

wymogów 

formalnych 
 

 

7. 

 

STOWARZYSZENIE  

IM. ADAMA  

Z WĄGROWCA WSPIERAMY 

NASZE TALENTY 
 

 

AUDYCJE MUZYCZNE DLA PRZEDSZKOLI 

POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

 

5.503 zł 

 

 

5.503 zł 

 

 

8. 

 

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ 

DZIECI WIELKOPOLSKI 

ODDZIAŁ REGIONALNY 

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ 

DZIECI ODDZIAŁ MIEJSKI                      

W WĄGROWCU 
 

 

TEATRALNA WIOSNA Z TPD 2020 
 

3.000 zł 

 

 

3.000 zł 

 

 

9. 

 

STOWARZYSZENIE POMOCY 

UCZNIOM IM. JANA PAWŁA II  

W MIEŚCISKU  

 

 

ORGANIZACJA XII POWIATOWEGO KONKURSU 
RECYTATORSKIEGO PT. ,,NA SKRZYDŁACH 

KSIĄŻEK”. KONKURS POŁĄCZONY JEST ZE 

SPOTKANIEM AUTORSKIM (Z DZIEIDZINY 
LITERATURY I MEDIÓW) 

 

 

 

4.450 zł 
 

 

Oferta  

nie spełniła 

wymogów 

formalnych 
 

 

10. 

 
 

 

TOWARZYSTWO  

SPOŁECZNO – PRAWNE  

W WĄGROWCU 
 

 

WARSZTATY WIELKANOCNE 2020 
 

1.600 zł 

 

 

1.600 zł 
 

 

11. 
 

WĄGROWIECKIE 

STOWARZYSZENIE 

SPOŁECZNO – KULTURALNE 

 IM. STANISŁAWA 

PRZYBYSZEWSKIEGO 

 
 

 

KONKURS RECYTATORSKI ,,OKOLICA POETÓW – 

PRZYBYSZEWSKI – WĘKLAROWA – SZATKOWSKI” 

 

 

 

 

2.100 zł 
 

2.100 zł 

 

 

12. 
 

,,ITER TRANSTEMPORALE” – PODRÓŻ  
W CZASIE 

 

8.685 zł 

 

Oferta  

nie spełniła 

wymogów 

formalnych 
 

 

13. 

 

SPOŁECZNOŚĆ ŻYDOWSKA POWIATU 

WĄGROWIECKIEGO 
 

 

 

 

1.797 zł 

 

1.797 zł 
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4. Z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (do 40.000 zł): 
 

 złożono 9 ofert 

 6 ofert spełniło wymogi formalne i przyznano  dotacje w wysokości 40.000 zł 
 3 oferty nie otrzymały dotacji, ze względu na  niespełnione wymogi formalne  i uzyskaną mniejszą liczbę punktów  

w odniesieniu do innych ofert 
 

 

 organizacja i koordynacja przedsięwzięć (m.in. imprez, meczy, treningów, zajęć sportowych) sportowych 

 i sportowo - rekreacyjnych o zasięgu ponadgminnym dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
 

 

14. 

 

 

MIEJSKI KLUB SPORTOWY 

,,NIELBA” WĄGROWIEC 

 

 

SZKOLENIE SPORTOWE SENIORÓW, JUNIORÓW 

SEKCJI PIŁKI RĘCZNEJ ORAZ MECZ O PUCHAR 

STAROSTY POWIATU WĄGROWIECKIEGO 
 

 

9.800 zł 
 

9.800 zł 

 

15. 
 

 

KLUB JEŹDZIECKI ,,SOKÓŁ” 

DAMASŁAWEK 
 

 

REGIONALNE ZAWODY W SKOKACH PRZEZ 

PRZESZKODY – XVIII MEMORIAŁ ANGELIKI JACH 
 

 

10.000 zł 
 

10.000 zł 

 

16. 

 

 

STOWARZYSZENIE  

NA RZECZ ROZWOJU GMINY 

WAPNO 
 

 

FESTYN  

,,WAKACJE CZAS ZACZĄĆ” SREBRNA GÓRA 2020 

 

4.000 zł 
 

Oferta  

nie spełniła 

wymogów 

formalnych 
 

 

17. 

 

 

POLSKI ZWIĄZEK 

WĘDKARSKI  

KOŁO WĄGROWIEC 

 

 

 

ZAWODY WĘDKARSKIE Z OKAZJI 

MIĘDZYNARODOWEGO DNIA DZIECKA 

POŁĄCZONE  

Z PIKNIKIEM RODZINNYM 
 

 

9.600 zł 
 

8.030 zł 

 

18. 

 

 

DRUŻYNOWE ZAWODY WĘDKARSKIE O PUCHAR 

LATA NA PAŁUKACH 

 

9.000 zł 

 

 

Nie przyznano 

dotacji - mniejsza  

liczba punktów 
 

 

19. 

 

STOWARZYSZENIE 

SPORTOWE ,,SZKWAŁ” 

KAMIENICA 
 

 

GIMNASTYKA 2020 
 

4.670 zł 
 

4.670 zł 

 

20. 
 

TOWARZYSTWO 

PRZYJACIÓŁ DZIECI 

WIELKOPOLSKI ODDZIAŁ 

REGIONALNY 

TOWARZYSTWO 

PRZYJACIÓŁ DZIECI 

ODDZIAŁ MIEJSKI  

W WĄGROWCU 
 

 

,,POŻEGNANIE LATA  

Z TPD – LATAWIEC” 
 

 

3.500 zł 

 

 

3.500 zł 

 
 

21. 
 

,,XXX TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ  
DRUŻYN OSIEDLOWYCH – MUNDIALITO” 

 

 

4.000 zł 

 

 

4.000 zł 

 

 

22. 

 

 

STOWARZYSZENIE 

EUROPEJSKIEGO 

DZIEDZICTWA  

KULTUROWEGO  

W SIENNIE 
 

 

XXVII SIENNEŃSKIE BIEGI PRZEŁAJOWE, 

SIENNO 2020 

 

3.000 zł 
 

 

Oferta  

nie spełniła 

wymogów 

formalnych 
 

 

 

 

5. Z zakresu turystyki i krajoznawstwa (do 3.000 zł) 
 

 złożono 3 oferty  

 1 oferta spełniła wymogi formalne i przyznano dotację w wysokości 3.000 zł 

 2 oferty nie otrzymały dotacji, ze względu na  niespełnione wymogi formalne  
 

 

 organizacja i koordynacja przedsięwzięć (m.in. imprez, rajdów, spływów kajakowych lub obozów 

szkoleniowych) krajoznawczo-wypoczynkowych i turystycznych o zasięgu ponadgminnym dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych 
 

 

 

23. 

 

PARAFIA  

RZYMSKOKATOLICKA  

PW. ŚW. WOJCIECHA  

W WĄGROWCU  

 

 

,,JEDNODNIOWY WYJAZD NAD MORZE DLA 

DZIECI, MŁODZIEŻY ORAZ DOROSŁYCH  

Z POWIATU WĄGROWIECKIEGO” 
 

 

1.890 zł 

 

Oferta  

nie spełniła 

wymogów 

formalnych 

 

24. 

 

STOWARZYSZENIE POMOCY 

UCZNIOM 

 IM. JANA PAWŁA II  

W MIEŚCISKU  
 

 

WYCIECZKA TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZA  

DO TRÓJMIASTA 

 

3.000 zł 
 

 

Oferta  

nie spełniła 

wymogów 

formalnych 

 

25. 

 

WĄGROWIECKIE 

STOWARZYSZENIE 

MIŁOŚNIKÓW MOTORYZACJI  

 

ORGANIZACJA WYJAZDU NA TARGI 

MOTOCYKLOWE ,,WARSAW MOTORCYCLE 

SHOW 2020” 

 

3.000 zł 
 

 

3.000 zł 
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6. Z zakresu promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych 

zwolnieniem z pracy (do 3.000 zł) 
 

 nie złożono ofert 

 
 

 

 udzielanie bezrobotnym i poszukującym pracy zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu 

pomocy prawnej (porady grupowe) w planowaniu rozwoju kariery zawodowej w ramach poradnictwa zawodowego 

dla osób chcących podjąć własną działalność gospodarczą (min. 50 osób) 
 

 

 

7. Z zakresu pomocy wspierania pieczy zastępczej (do 5.500 zł) 
 

 nie złożono ofert 

 
 

 

 prowadzenie grupy wsparcia dla osób tworzących pieczę zastępczą (opiekunowie/podopieczni) oraz osób 

usamodzielnianych, które opuściły pieczę zastępczą (do 1.500 zł) – nie złożono ofert 

 organizacja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego (do 3.000 zł) – nie złożono ofert 

 organizacja wolontariatu w rodzinnej pieczy zastępczej (do 1.000 zł) – nie złożono ofert 
 

 

8. Z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (do 1.000 zł) 
 nie złożono ofert 

 
 

 

 zapobieganie zjawisku przemocy w rodzinie i w środowisku (do 1.000 zł) - nie złożono ofert 

 
 

 

9. Z zakresu wspierania osób z niepełnosprawnością (do 14.000 zł) 
 

 złożono 2 oferty  

 1 oferta spełniła wymogi formalne i przyznano dotację w wysokości 4.000 zł 

 1 oferta nie otrzymała dotacji, ze względu na  uzyskaną mniejszą liczbę punktów w odniesieniu do drugiej oferty 
 

 

a) ograniczanie skutków niepełnosprawności i zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością  

 z Powiatu Wągrowieckiego poprzez działania wspierające aktywność fizyczną (do 4.000 zł) 
 

 

26. 

 

 

POLSKI ZWIĄZEK 

NIEWIDOMYCH OKRĘG 

WIELKOPOLSKI  

Z SIEDZIBĄ W POZNANIU   

ZARZĄD KOŁA POWIATOWEGO  

W WĄGROWCU 
 

 

WYJAZD OŚMIODNIOWY  

DO ŚWINOUJŚCIA, KONTYNUACJA SZKOLENIA  
Z ORIENTACJI PRZESTRZENNEJ  

Z INSTRUKTOREM DLA ZORGANIZOWANEJ 

GRUPY MINIMUM DWUDZIESTU OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

 

4.000 zł 
 

4.000 zł 

 

27. 

 

 

WĄGROWIECKIE 

TOWARZYSTWO ,,AMAZONKI” 

 

,,NARODZONA NA NOWO – SPRAWNE FIZYCZNIE 

DZIĘKI REHABILITACJI” 
 

 

7.410 zł 
 

Nie przyznano 

dotacji - mniejsza  

liczba punktów 
 

 

b)   wspieranie działań na rzecz rozwijania zainteresowań i uzdolnień osób z niepełnosprawnością z Powiatu 

Wągrowieckiego (do 2.000 zł) - nie złożono ofert 

c)   organizowanie lokalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych wspierających 

aktywność osób z niepełnosprawnością w tych  dziedzinach (do 8.000 zł) - nie złożono ofert 
 

 

 

10. Z zakresu wspierania osób starszych (do 12.000 zł) 
 

 złożono 4 oferty  

 3 oferty spełniły wymogi formalne i przyznano dotację w wysokości 10.000 zł 

 1 oferta nie otrzymała dotacji, ze względu na  niespełnione wymogi formalne  
 

 
 

 

a) wspieranie aktywności osób starszych oraz zapobieganie ich wykluczeniu społecznemu i marginalizacji (do 5.000 zł) 
  

 

28. 
 

 

ODDZIAŁ REJONOWY 

POLSKIEGO ZWIĄZKU 

EMERYTÓW, RENCISTÓW  

I INWALIDÓW W SKOKACH 
 
 

 

DZIESIĘCIODNIOWY WYJAZD NAD MORZE, 

AKTYWIZUJĄCY SENIORÓW GMINY SKOKI  

 

4.000 zł 
 

Oferta  

nie spełniła 

wymogów 

formalnych 

 

29. 
 

 

ODDZIAŁ REJONOWY 

POLSKIEGO ZWIĄZKU 

EMERYTÓW, RENCISTÓW  

I INWALIDÓW W WĄGROWCU 
 
 

 

MRZEŻYNO 

 

 

3.000 zł 
 

3.000 zł 
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b) wspieranie działań aktywizujących oraz podnoszących sprawność seniorów z terenu Powiatu Wągrowieckiego 

    (do 7.000 zł) 
 

 

30. 
 

 

ODDZIAŁ REJONOWY 

POLSKIEGO ZWIĄZKU 

EMERYTÓW, RENCISTÓW  

I INWALIDÓW  

W WĄGROWCU 
 

 

KARPACZ I OKOLICE  

 

3.500 zł 
 

2.500 zł 

 

31. 
 

 

 

WĄGROWIECKI UNIWERSYTET 

TRZECIEGO WIEKU  

 

SENIOR Z POWIATU WĄGROWIECKIEGO  

W CENTRUM ODDZIAŁYWAŃ EDUKACYJNYCH 
 

 

7.000 zł 
 

4.500 zł 

 

11. Z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego (do 8.000 zł) 
 

 złożono 3 oferty 

 2 oferty otrzymały dotacje w wysokości 7.000 zł 
 1 oferta nie spełniła wymogów formalnych 

 

 

a) organizacja i koordynacja przedsięwzięć mających na celu zwiększenie świadomości społecznej w zakresie  

szeroko pojętego bezpieczeństwa (imprezy, pokazy i zawody promujące bezpieczeństwo, publikacje związane  

z bezpieczeństwem) - (do 4.000 zł) 
 

 

32. 
 

 

WOPR WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁ 

POWIATOWY W WĄGROWCU 

 

 

POKAZY RATOWNICTWA WODNEGO MAJĄCE 

NA CELU PODNIESIENIE ŚWIADOMOŚCI 
SPOŁECZNEJ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA 

NA WODZIE 
 

 

4.000 zł 
 

Oferta  

nie spełniła 

wymogów 

formalnych 
 

 

33. 
 

 

 

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ 

DZIECI WIELKOPOLSKI 

ODDZIAŁREGIONALNY 

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ 

DZIECI ODDZIAŁ MIEJSKI  

W WĄGROWCU 
 

 

ROZPOCZNIJ BEZPIECZNIE WAKACJE  

Z TPD 2020 

 

3.000 zł 

 

3.000 zł 

 

b)  wspieranie przedsięwzięć mających na celu niesienie pomocy w akcjach ratowniczych oraz prowadzenie szkoleń 

     ratowników wodnych - (do 4.000 zł) 
 

 

34. 
 

 

WOPR WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁ 

POWIATOWY W WĄGROWCU 
 

 

KURS NA STOPIEŃ MŁODSZEGO RATOWNIKA 
WOPR 

 

4.000 zł 

 

4.000 zł 

 

12. Z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy  

z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020r. poz. 295 ze zm.) (do 14.000 zł) 
 

 złożono 3 oferty 

 1 oferta otrzymała dotację w wysokości 9.000 zł 
 2 oferty nie spełniły wymogów formalnych 

 
 

  a)  działania na rzecz promowania idei niesienia pomocy chorym na choroby nowotworowe, w tym w fazie terminalnej 

(np. edukacja wolontariuszy, pomoc psychologiczna dla pacjentów i ich rodzin, akcje, kampanie, konkursy, 

prelekcje itp. poszerzające świadomość i wiedzę mieszkańców powiatu w zakresie wsparcia chorych i ich rodzin)  

- (do 9.000 zł) 

 

 
 

 

 

35. 
 

 

STOWARZYSZENIE 

IM. KS. JERZEGO 

NIWARDA MUSOLFFA          

W WĄGROWCU 

 

,,DZIAŁANIA NA RZECZ PROMOWANIA IDEI 

NIESIENIA POMOCY CHORYM NA CHOROBY 
NOWOTWOROWE, W TYM W FAZIE  

TERMINALNEJ POSZERZAJĄCE ŚWIADOMOŚĆ 

SPOŁECZNĄ I WIEDZĘ MIESZKAŃCÓW POWIATU 
WĄGROWIECKIEGO W ZAKRESIE NIESIENIA 

POMOCY I OPIEKI LUDZIOM CHORYM  

ORAZ ICH RODZINOM” 

 

9.000 zł 
 

9.000 zł 

 

b) organizacja i koordynacja działań związanych z promocją i ochroną zdrowia adresowanych do różnych grup 

odbiorców (m.in. konkursy, kampanie, szkolenia, prelekcje, warsztaty, publikacje, turnieje, zawody, marsze)  

- (do 5.000 zł) 
 

 

36. 
 

 

WĄGROWIECKIE 

TOWARZYSTWO 

,,AMAZONKI” 

 

 

,,MAMY ZDROWE MAMY – PROFILAKTYKA 

RAKA PIERSI” 

 

 

1.520 zł 
 

Oferta  

nie spełniła  

wymogów 

formalnych 
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37. 
 

 

STOWARZYSZENIE POMOCY 

UCZNIOM IM. JANA PAWŁA 

II W MIEŚCISKU 
 

 

ORGANIZACJA VII POWIATOWEGO SPOTKANIA 

ZE SZTUKĄ PT. ,,KULINARNA WIOSNA 

TEATRALNA – MIEŚCISKO 2020” 

 

 

5.000 zł 
 

Oferta  

nie spełniła 

wymogów 

formalnych 
 

 

13. Z zakresu upowszechniania i ochrony praw konsumentów (do 2.500 zł) 
 

 nie złożono ofert 
 

 

 upowszechnianie wiedzy konsumenckiej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców powiatu poprzez: 

zorganizowanie konkursów, szkoleń dla mieszkańców powiatu - nie złożono ofert 
 

 

14. Z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego (do 4.000 zł) 
 

 nie złożono ofert 
 

 

a) organizacja spotkań edukacyjnych na temat zagrożeń wynikających ze spalania odpadów komunalnych w piecach   

domowych i sposobu działania spalarni śmieci komunalnych (do 2.000 zł) - nie złożono ofert 
 

 

b) odtworzenie populacji bażanta polnego (do 1.000 zł) – nie złożono ofert 
 

 

c)  odtworzenie populacji kuropatw (do 1.000 zł) – nie złożono ofert 
 

 

15. Z zakresu działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami (do 2.000 zł) 

 
 

 złożono 1 ofertę, która spełniła wymogi formalne i przyznano dotację w wysokości 2.000 zł 
 

 

 organizacja przedsięwzięcia propagującego przede wszystkim kontakty polsko – niemieckie i/lub polsko – 

czeskie w oparciu o partnerów zagranicznych Powiatu Wągrowieckiego tj. Powiat Lüneburg, Stowarzyszenie 

Gmin Sedlczany lub inne (do 2.000 zł) 
 

 

38. 
 

 

WĄGROWIECKI 

UNIWERSYTET TRZECIEGO 

WIEKU 
 

 

PROMOCJA REGIONU NA TURNIEJU 

EUROPEJSKIM W WIEDNIU – II EDYCJA 

 

 

2.000 zł 
 

2.000 zł 

 

Podsumowanie otwartego konkursu ofert 

 

  W otwartym konkursie ofert 22 organizacje pozarządowe złożyły łącznie 38 ofert, 

które zostały sprawdzone pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję 

Konkursową powołaną przez Zarząd Powiatu Wągrowieckiego. Nie złożono ofert wspólnych. 

W 2020 roku w pracach Komisji Konkursowej uczestniczyli przedstawiciele Zarządu, 

kierownicy wydziałów i jednostek organizacyjnych powiatu oraz koordynator ds. współpracy   

z organizacjami pozarządowymi. Pomimo komunikatu Wydziału Spraw Obywatelskich  

i Zdrowia kierowanego do organizacji pozarządowych w celu wskazania swojego 

przedstawiciela do udziału w pracach Komisji Konkursowej, nie zgłoszono żadnego kandydata 

do składu Komisji. 

 Komisja stwierdziła, że łącznie wśród 38 ofert złożonych w konkursie:   

12 ofert nie spełniło wymogów formalnych, a pozostałe 26 ofert zostały przekazane 

kierownikom wydziałów i jednostek organizacyjnych do oceny merytorycznej. Po dokonanej 

ocenie merytorycznej Komisje Konkursowe przedłożyły Zarządowi Powiatu propozycje 

dofinansowania łącznie 22 ofert.   
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W 2020r. Zarząd Powiatu Wągrowieckiego przyznał w konkursie środki na realizację 

22 zadań przez organizacje pozarządowe, w łącznej wysokości 96.000,00 zł. 
 

Najczęściej występujące błędy formalne popełniane przez organizacje pozarządowe,  

które podlegały uzupełnieniu: 

 brak  pieczątki oferenta przy oświadczeniu oferenta o nie posiadaniu przez niego 

zobowiązań publiczno - prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu 

terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym; 

 brak aktualnego pełnomocnictwa dla przedstawicieli oddziału terenowego; 

 brak podpisu i potwierdzenia formułą ,,za zgodność z oryginałem” oferenta przy 

wyciągu ze statut zawierającego cele statutowe i sposób ich realizacji; 

 brak podpisu oferenta przy wyciągu ze statut zawierającego cele statutowe i sposób ich 

realizacji; 

Najczęściej popełniane błędy przez organizacje pozarządowe, które nie podlegały 

uzupełnieniu: 

 oferta złożona przez podmiot na druku niezgodnym z rozporządzeniem 

Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 

2018r. (Dz. U. z 2018r. poz. 2057); 

 oferta złożona niezgodnie z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w części III 

ogłoszenia o konkursie (brak wskazanych przez oferenta obligatoryjnych rezultatów, 

brak wartości docelowej w rezultatach); 

 oferta nie spełniła kryterium określonego w ogłoszeniu konkursowym dotyczącego 

wysokości wkładu własnego finansowego (5%); 

 zaproponowany czas realizacji zadania nie mieścił się w przedziale czasowym 

wskazanym w ogłoszeniu. 

2. Tryb pozakonkursowy – tzw. ,,małe granty” 
 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r., poz. 1057 ze zm.) umożliwia organizacjom pozarządowym 

oraz uprawnionym podmiotom otrzymywanie dotacji w trybie pozakonkursowym – tzw. ,,małe 

granty”. 

 Wykaz ofert złożonych w trybie pozakonkursowym oraz wysokość przyznanych dotacji 

w 2020r. przedstawia tabela nr 3.    
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 Tabela nr 3 

Wykaz ofert złożonych w trybie pozakonkursowym ,,małe granty” 
 

 

L.p. 
 

Nazwa oferenta 

 

 

Zakres 
 

Nazwa zadania 
 

Wnioskowana 

kwota przez 

organizacje 
 

 

Decyzja 

Zarządu 

Powiatu 

 

1. 

 

 

STOWARZYSZENIE POMOCY 

UCZNIOM IM. JANA PAWŁA II  

W MIEŚCISKU 

 

Działalność na 

rzecz dzieci  

i młodzieży, w tym 

wypoczynku dzieci 

i młodzieży 
 

 

,,WYCIECZKA MŁODZIEŻOWEJ 

ORKIESTRY DĘTEJ W PIENINY  

Z WYPADEM NA SŁOWACKI RAJ” 

 

 

4.400 zł 
 

3.700 zł 

 

2. 

 

 

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ 

DZIECI WIELKOPOLSKI 

ODDZIAŁ REGIONALNY  

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ 

DZIECI ODDZIAŁ MIEJSKI  

W WĄGROWCU 
 

 

Działalność na 

rzecz dzieci  

i młodzieży, w tym 

wypoczynku dzieci 

i młodzieży 
 

 

,,WYCIECZKI Z TPD 2020” 
 

 

3.550 zł 
 

3.000 zł  

 

3. 

 

 

STOWARZYSZENIE POMOCY 

UCZNIOM IM. JANA PAWŁA II  

W MIEŚCISKU  

 

Kultura i sztuka  

 

,,JAK LOLEK STAŁ SIĘ ŚWIĘTYM – 

OBCHODY SETNEJ ROCZNICY 

URODZIN JANA PAWŁA II” 
 

 

5.100 zł 
 

5.000 zł  

 

4. 
 

 

STOWARZYSZENIE NA RZECZ 

ROZWOJU GMINY WAPNO 
  

 

Kultura i sztuka  

 

„REGIONALNY FESTIWAL 

POLSKIEJ PIOSENKI  

IM. IRENY JAROCKIEJ” 
 

 

3.300 zł 
 

2.300 zł  

 

5. 

 

 

STOWARZYSZENIE POMOCY 

UCZNIOM IM. JANA PAWŁA II  

W MIEŚCISKU  

 

Kultura i sztuka 

 

  ORGANIZACJA XII POWIATOWEGO 

KONKURSU RECYTATORSKIEGO  

PT. ,,NA SKRZYDŁACH KSIĄŻEK”. 

KONKURS POŁĄCZONY JEST  

ZE SPOTKANIEM AUTORSKIM   

(Z DZIEIDZINY LITERATURY  

I MEDIÓW) 
 

 

4.000 zł 
 

3.000 zł 

 

6. 

 

 

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW 

MIASTA SKOKI I ZIEMI SKOCKIEJ 
 

 

Kultura i sztuka  
 

,,SKOKI I REJOWIEC – DAWNE 

MIEJSCOWOŚCI WIELU KULTUR” 
 

 

4.450 zł 
 

0,00 zł 

 

7. 

 

 

FUNDACJA KONKURSU 

HISTORYCZNEGO PATRIA 

NOSTRA Z ZIELONKI 
 

 

Kultura i sztuka  
 

,,KONKURS HISTORYCZNY  

PATRIA NOSTRA – WIELKOPOLSKA” 
 

 

3.000 zł 
 

0,00 zł 

 

8. 

 

 

OKRĘG NADNOTECKI POLSKI 

ZWIĄZEK WĘDKARSKI - 

KOŁO WĄGROWIEC 

 

Wspieranie  

i upowszechnianie 

kultury fizycznej 
 

 

,,DRUŻYNOWE ZAWODY 

WĘDKARSKIE O PUCHAR LATA  

NA PAŁUKACH” 

 

6.000 zł 
 

0,00 zł 

 

9. 

 

 

STOWARZYSZENIE NA RZECZ 

ROZWOJU GMINY WAPNO 

 

 

Wspieranie  

i upowszechnianie 

kultury fizycznej 
 

 

FESTYN  

,,WAKACJE CZAS ZACZĄĆ” 

SREBRNA GÓRA 2020 

 

3.400 zł 
 

2.300 zł 

 

10. 

 

 

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 

MOS GOŁAŃCZ 
 

 

Wspieranie  

i upowszechnianie 

kultury fizycznej 
 

 

,,ZAJĘCIA NA BASENIE 2020” 

 

2.380 zł 
 

Oferta  

nie spełniła 

wymogów 

formalnych 
 

 

11. 

 

 

STOWARZYSZENIE 

EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA 

KULTUROWEGO W SIENNIE 
 

 

Wspieranie  

i upowszechnianie 

kultury fizycznej 
 

 

,,XXVII SIENNEŃSKIE BIEGI 

PRZEŁAJOWE, SIENNO 2020” 

 

3.000 zł 
 

3.000 zł 

 

12. 

 

 

STOWARZYSZENIE POMOCY 

UCZNIOM IM. JANA PAWŁA II  

W MIEŚCISKU  

 

Ochrona i promocja 

zdrowia, w tym 

działalność lecznicza  
 

 

ORGANIZACJA VII POWIATOWEGO 

SPOTKANIA ZE SZTUKĄ PT. 

,,KULINARNA WIOSNA 

TEATRALNA – MIEŚCISKO 2020” 
 

 

4.000 zł 

 

 

3.000 zł 

 

13. 

 

 

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ 

DZIECI WIELKOPOLSKI 

ODDZIAŁ REGIONALNY  

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ  

 

Ochrona i promocja 

zdrowia, w tym 

działalność lecznicza  
 

 

,,SZKOLENIE JEDZ ZDROWO  

I ROŚNIJ W SIŁĘ Z TPD 2020” 

 

1.500 zł 

 

 

1.000 zł 
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L.p. 
 

Nazwa oferenta 

 

 

Zakres 
 

Nazwa zadania 
 

Wnioskowana 

kwota przez 

organizacje 
 

 

Decyzja 

Zarządu 

Powiatu 

 

DZIECI ODDZIAŁ MIEJSKI  

W WĄGROWCU 
 

 

14. 

 

 

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ 

DZIECI WIELKOPOLSKI 

ODDZIAŁ REGIONALNY  

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ 

DZIECI ODDZIAŁ MIEJSKI  

W WĄGROWCU 
 

 

Upowszechnianie  

i ochrona praw 

konsumentów 

 

,,KONKURS PLASTYCZNY MAŁY 

KONSUMENT 2020” 

 

2.500 zł 

 

 

2.000 zł 

 

15. 

 

 

WOPR WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁ 

POWIATOWY W WĄGROWCU  

 

 

Porządek 

i bezpieczeństwo 

publiczne 

 

 

,,PATROLE MOTOROWODNE  

WOPR W SEZONIE LETNIM 2020” 
 

 

1.700 zł 

 

 

1.700 zł 

 

 

16. 

 

 

WOPR WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁ 

POWIATOWY W WĄGROWCU  

 

 

Porządek 

i bezpieczeństwo 

publiczne 

 

 

,,POKAZY RATOWNICTWA 

WODNEGO MAJĄCEGO NA CELU 

PODNIESIENIE ŚWIADOMOŚCI 

SPOŁECZNEJ W ZAKRESIE 

BEZPIECZEŃSTWA NA WODZIE” 

 

 

3.480 zł 

 

 

0,00 zł 

 

 

17. 
 

 

TOWARZYSTWO WSPIERANIA 

RODZINY I DZIECKA ALIA SKOKI 

 

Działalność na rzecz 

integracji i reintegracji 

zawodowej  

i społecznej osób 

zagrożonych 

wykluczeniem 

społecznym 
 

 

,,WSPARCIE DZIECI I MŁODZIEŻY 

WYKLUCZONYCH LUB 

ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM 

SPOŁECZNYM Z TERENU GMINY 

SKOKI” 

 

10.000 zł 

 

 

Oferta  

nie spełniła 

wymogów 

formalnych 

 

 

Podsumowanie konkursu w trybie pozakonkursowym: 

a) w trybie pozakonkursowym tzw. ,,małych grantów” 10 organizacji pozarządowych 

złożyło łącznie 17 ofert. Nie złożono ofert wspólnych. 

b) przyznano 11 dotacji w łącznej wysokości 30.000 zł, 2 oferty nie otrzymały dotacji z 

powodu nie spełnienia wymogów formalnych, 4 oferty nie otrzymały dotacji  

z powodu negatywnej oceny merytorycznej. 

c) zawarto 11 umów z 5 organizacjami na wsparcie realizacji zadań publicznych                    

w trybie pozakonkursowym. 

3. Podsumowanie współpracy finansowej 
 

  W 2020 roku w trybie konkursowym i pozakonkursowym złożono łącznie 55 ofert,  

z których dofinansowano 33 zadania o charakterze powiatowym. 

 Podsumowanie Programu Współpracy pod względem wykorzystania środków 

finansowych przeznaczonych na jego realizację przedstawia tabela nr 4. 
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  Tabela nr 4 

Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu Współpracy 

Powiatu Wągrowieckiego z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku 
 

 

Ogólna kwota 

przeznaczona na realizację  

Programu Współpracy 
 

 
 

Wykorzystana kwota dotacji 

 

160.000,00 zł 
 

Wskaźnik wykonania: 

78,75% 

 

Pozostała kwota:  

34.000,00 zł, co stanowiło  
 

21,25 % 
 

 

Tryb konkursowy 

 

 

Tryb pozakonkursowy – tzw. 

,,małe granty” 
 

 

96.000,00 zł  
 

 

30.000,00 zł 

 

 

Suma: 126.000,00 zł 
 

 

 

 Zbiorcze sprawozdanie rzeczowe i finansowe z dotacji przyznanych organizacjom 

pozarządowym w otwartym konkursie ofert w 2020r. przedstawia załącznik nr 1. 

Zbiorcze sprawozdanie rzeczowe i finansowe z dotacji przyznanych organizacjom 

pozarządowym w 2020r. w trybie tzw. ,,małych grantów” przedstawia załącznik nr 2. 

 Wysokość niewykorzystanych/zwróconych środków finansowych z dotacji udzielonych 

w trybie konkursowym i pozakonkursowym w 2020r. przedstawia załącznik nr 3. 

II. WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA  

1. Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności  

i realizowanych zadaniach: 
 

a) publikowanie ważnych informacji na stronie internetowej powiatu oraz w Biuletynie 

Informacji Publicznej: 

 prowadzenie wymiany informacji o szkoleniach, seminariach, projektach, 

przedsięwzięciach oraz konkursach kierowanych do organizacji pozarządowych, 

 rozpropagowanie wykazu organizacji pożytku publicznego z terenu powiatu 

wągrowieckiego uprawnionych do otrzymania 1% podatku, 

b) organizowanie spotkań i szkoleń dla organizacji pozarządowych: 

 15 października 2019r. zorganizowano spotkanie konsultacyjne poświęcone 

projektowi uchwały w sprawie ,,Rocznego Programu Współpracy Powiatu 

Wągrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”. 
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2. Konsultacje aktów prawa miejscowego 
 

W 2020 roku skonsultowano 9 projektów aktów prawa miejscowego z uprawnionymi 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie: 

1) projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji 

celowej z budżetu Powiatu Wągrowieckiego spółkom wodnym, trybu postępowania 

w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania (termin konsultacji  

od 05.02.2020r. do 12.02.2020r.); 

2) ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu 

wągrowieckiego (termin konsultacji od 07.05.2020r. do 20.05.2020r.); 

3) zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych 

szkół i placówek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości  

ich pobrania i wykorzystania (termin konsultacji od 29.05.2020r. do 04.06.2020r.);  

4) uchylenia Uchwały Rady Powiatu Wągrowieckiego w sprawie określenia zasad i trybu 

przeprowadzenia konsultacji budżetu obywatelskiego dla Powiatu Wągrowieckiego 

(termin konsultacji od 09.07.2020r. do 15.07.2020r.); 

5) zmiany uchwały nr XI/90/2019 z dnia 31 lipca 2019 w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Wągrowiecki 

oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (termin konsultacji  

od 09.07.2020r. do 15.07.2020r.); 

6) „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Wągrowieckiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2021 rok” (termin konsultacji od 18.09.2020r. do 01.10.2020r.); 

7) zmian w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu (termin konsultacji  

od 09.10.2020r. do 14.10.2020r.);  

8) ustalenia wysokości opłat za usunięcie z drogi i przechowywanie pojazdów  

w 2021r. (termin konsultacji od 16.10.2020r. do 29.10.2020r.); 

9) ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów 

pływających w 2021 roku (termin konsultacji od 16.10.2020r. do 29.10.2020r.); 

 

3. Promocja działalności organizacji – zamieszczanie w BIP-ie oraz na stronie 

internetowej powiatu informacji o działalności i inicjatywach podejmowanych przez 

organizacje pozarządowe oraz inne podmioty. 
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4. Inne formy wsparcia pozafinansowego: 

 

a) prowadzenie w BIP-ie zakładki pn. ,,Organizacje pozarządowe na terenie powiatu 

wągrowieckiego” zawierającej m. in. aktualny wykaz organizacji pozarządowych 

działających na terenie powiatu wągrowieckiego, 

b) bezpłatne udostępnianie sal urzędu, 

c) konsultacje i pomoc w zakładaniu stowarzyszeń oraz klubów sportowych, w tym 

udzielanie informacji na temat procesu rejestracji oraz funkcjonowania stowarzyszeń, 

d) bezpłatne udostępnianie biura w Starostwie Powiatowym na potrzeby siedziby  

4 Stowarzyszeń: 

 Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę, 

 Związek Strzelecki ,,Strzelec” Rzeczypospolitej Polskiej, 

 Zarząd Miejski Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Wągrowcu, 

 Polski Związek Niewidomych Okręg Wielkopolski z siedzibą w Poznaniu Zarząd   

Koła w Wągrowcu. 

IV. PODSUMOWANIE 
 
 

 Współpraca powiatu wągrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku odbywała się na 

zasadach suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. 

Uważamy bowiem, że kreowanie pozytywnych relacji z organizacjami pozarządowymi wpływa 

na efektywniejsze realizowanie przedsięwzięć na rzecz powiatu wągrowieckiego i jego 

mieszkańców. 

 Rosnąca liczba organizacji pozarządowych i podejmowanych przez nie przedsięwzięć 

świadczy o dużym stopniu zaangażowania społeczności lokalnej w życie kulturalne, społeczne 

i gospodarcze powiatu wągrowieckiego. Dla naszego samorządu to z kolei szansa  

na  wykorzystanie tego potencjału przy realizacji zadań publicznych oraz efektywniejszej 

działalności na rzecz lokalnego środowiska. 

W związku z panującą pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 oraz wprowadzeniem  

od 14 marca 2020 roku stanu epidemicznego w Polsce większość zadań zleconych 

organizacjom pozarządowym w trybach: konkursowym i pozakonkursowym nie zostało 

zrealizowanych (co przedstawia tabela nr 3). Na powyższe wpływ miał zakaz prowadzenia 

działalności w zakresie organizacji imprez, szkoleń, konferencji, spotkań. Całkowity zakaz 
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prowadzenia działalności objął również wszelkie formy organizowania imprez kulturalnych  

i sportowych.  

Przedstawione wyżej ograniczenia miały swoje przełożenie w ilości niezrealizowanych 

zadań z organizacjami pozarządowymi oraz rozwiązania z nimi umów.  

 

 Nadmieniam, że obowiązek przedłożenia niniejszego sprawozdania Radzie Powiatu 

Wągrowieckiego oraz jego publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie  

do 31 maja 2021 roku wynika z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r., poz.1057 ze zm.).  

   

 

                   Tomasz Kranc 

                                                                                                          Starosta  Wągrowiecki 
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                          Załącznik Nr 1 

,,Zbiorcze sprawozdanie rzeczowe i finansowe z przyznanych dotacji organizacjom pozarządowym w konkursie ofert w 2020r.” 
 

 

L.p. 
 

Nazwa i zakres zadania 
 

Oferent 
 

Liczba i rodzaj 

beneficjentów 

zadania 

 

Wkład pozafinansowy 

oferenta 
 

 

Źródło finansowania 
 

Umowa: 
a) zawarta i zrealizowana 

b) nie została zawarta 

c) zawarta ale niezrealizowana 

d)rozwiązana przez Powiat  

z przyczyn zależnych od 

organizacji 

 

 

Korzyści wynikające z realizacji zadania, 

osiągnięte cele i rezultaty  

(w tym liczbowe określenie działań  

np. ilość szkoleń, kursów, warsztatów, 

programów, konkursów, imprez, projektów, 

materiałów promocyjnych i informacyjnych 

itp. podać nazwę i tematykę) 

 

Liczba osób 

zaangażowanych  

w realizację zadania  

(w tym wolontariusze) 

 

Wkład 

rzeczowy 

 

Wnioskowana 

kwota dotacji 

 

Wysokość 

dotacji 

 z 

powiatu 

 

Środki własne  

i środki  

z innych źródeł 

 

Kwota 

wykorzystanej/ 

niewykorzystanej 

dotacji 

 

1. 

 

„EDUKACJA DLA 
KAŻDEGO 2020” 

Nauka, edukacja,  

oświata  

i wychowanie  

 

organizacja konkursów 

poszerzających wiedzę  
i umiejętności uczniów  

lub przedsięwzięć  

    o charakterze edukacyjnym  
o zasięgu powiatowym 

(ponadgminnym) 

 

 

Towarzystwo 
Społeczno - Prawne  

w Wągrowcu 

 

Ok. 80 uczestników: 
dzieci z przedszkoli  

i szkól podstawowych  

z terenu powiatu 
wągrowieckiego 

 

Członkowie 
Towarzystwa 

Społeczno-Prawnego, 

w tym radcowie 
prawni, aplikanci 

radcowscy, 

adwokaci, aplikanci 
adwokaccy, 

wolontariusze, 

nauczyciele  
z przedszkoli i szkół 

podstawowych  

z terenu powiatu 
wągrowieckiego 

 

Nie 
dotyczy 

 

 

3.000 zł 

 

3.000 zł 

 

263,51 zł 
wkład własny 

finansowy  

 

 

3.000 zł 
kwota 

wykorzystanej  

dotacji 

 

A) 
Umowa zawarta  

i zrealizowana 

 

CELE: 
 

 przeprowadzenie 4 szkoleń (4x1h)  

z podstaw prawa (w tym: prawo 

cywilne, karne, administracyjne, 
konsumenckie, oraz prawo pracy) dla 

mieszkańców powiatu;   

w szczególności dla dzieci  
z przedszkoli, szkół podstawowych 

oraz młodzieży ze szkół ponadpodsta-

wowych i  wychowanków MOS  
w Gołańczy. 

 

REZULTATY: 
 

 edukacja prawna dzieci i młodzieży; 

  przeprowadzenie 4 szkoleń; 

 stworzenie uczniom możliwości 

rozwijania swoich zainteresowań, 

uzdolnień i zdobywania nowej wiedzy;  

 poszerzenie wiedzy z zakresu prawa 

oraz zachęcanie młodych ludzi do 
poszerzania swojej wiedzy;  

 edukacja prawna poprzez zabawę. 

 

 

2. 
 

,,WYPOCZYNEK LETNI 
DZIECI I MŁODZIEŻY  

Z POWIATU 

WĄGROWIECKIEGO  
W KARPACZU  

I  PRADZE” 

 

Działalność na rzecz  

dzieci i młodzieży, w tym 

wypoczynku dzieci  

i młodzieży 
 

organizacja wypoczynku 

letniego i zimowego 

 

Parafia 
Rzymskokatolicka  

pw. św. Wojciecha  

w Wągrowcu 
 

 

30 osób – dzieci  
i młodzież z terenu 

powiatu 

wągrowieckiego 
 

 

 

3 wolontariuszy 

 

Nie 
dotyczy 

 

 

4.000 zł 

 

4.000 zł 

 

6.680 zł 
wkład własny 

finansowy 

 
 

7.800 zł 

wkład 
osobowy 

 

4.000 zł 
kwota 

niewykorzystanej  

dotacji   
 

dotacja nie 

została 
wykorzystana  

w całości 

z powodu 
sytuacji 

epidemicznej 

związanej  
z COVID-19  

 

 

B) 
Umowa nie została 

zawarta  

z powodu sytuacji 
epidemicznej 

związanej  

z COVID-19  
 

 

Zadanie nie zostało zrealizowane  
z powodu sytuacji epidemicznej 

związanej z COVID-19  
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L.p. 
 

Nazwa i zakres zadania 
 

Oferent 
 

Liczba i rodzaj 

beneficjentów 

zadania 

 

Wkład pozafinansowy 

oferenta 
 

 

Źródło finansowania 
 

Umowa: 
a) zawarta i zrealizowana 

b) nie została zawarta 

c) zawarta ale niezrealizowana 

d)rozwiązana przez Powiat  

z przyczyn zależnych od 

organizacji 

 

 

Korzyści wynikające z realizacji zadania, 

osiągnięte cele i rezultaty  

(w tym liczbowe określenie działań  

np. ilość szkoleń, kursów, warsztatów, 

programów, konkursów, imprez, projektów, 

materiałów promocyjnych i informacyjnych 

itp. podać nazwę i tematykę) 

 

Liczba osób 

zaangażowanych  

w realizację zadania  

(w tym wolontariusze) 

 

Wkład 

rzeczowy 

 

Wnioskowana 

kwota dotacji 

 

Wysokość 

dotacji 

 z 

powiatu 

 

Środki własne  

i środki  

z innych źródeł 

 

Kwota 

wykorzystanej/ 

niewykorzystanej 

dotacji 
 

3. 
 

 

AUDYCJE MUZYCZNE 

DLA PRZEDSZKOLI 
POWIATU 

WĄGROWIECKIEGO 

 
 

Kultura i sztuka 

 

organizacja i koordynacja 
przedsięwzięć kulturalnych 

(m. in. festiwali, 

koncertów, konkursów, 
warsztatów, zajęć, ćwiczeń, 

prób, plenerów, audycji 

muzycznych) o zasięgu 
ponadgminnym dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych 

 

Stowarzyszenie  

im. Adama  
z Wągrowca 

Wspieramy Nasze 

Talenty 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Dzieci z przedszkoli 

z terenu powiatu 
wągrowieckiego  

 (8 przedszkoli  

min. 15 osobowa 
grupa na każdej 

audycji muzycznej  

min. 360 osób) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

4 osoby - muzycy, 

1 osoba -
księgowość  

 

Nie 

dotyczy 

 

8.780 zł 
 

5.503 zł 
 

360 zł 

wkład własny 
finansowy 

 

 
320 zł 

wkład 

osobowy  

 

2.983 zł  

kwota 
wykorzystanej  

dotacji   

 
2.520 zł 

kwota  

zwróconej 
dotacji   

 

dotacja 
częściowo nie 

została 

wykorzystana  
z powodu 

sytuacji 

epidemicznej 
związanej  

z COVID-19  
 

 

A) 

Umowa zawarta  
i zrealizowana 

częściowo z powodu 

sytuacji epidemicznej 
związanej  

z COVID-19  

 

 

CELE: 
 

 przeprowadzono 12 z 24 (zmniejszono 
liczbę z powodu sytuacji epidemicznej 

związanej z COVID-19) zaplanowanych  

audycji muzycznych  (3 cykle po 8 
przedszkoli)  na przygotowanych 

nagraniach utworów, które zostały 

przesłane do przedszkoli – audycje dla 
dzieci z 8 przedszkoli z terenu powiatu 

wągrowieckiego – łącznie  uczestniczyło 

489 osób. Audycje połączone zostały  
z prezentacjami instrumentów struno-

wych, dętych, smyczkowych i perkusyj-
nych. 

 

REZULTATY: 
 

 wzbogacenie oferty kulturalnej 
przedszkoli; 

 zaznajomienie dzieci z instrumentami 
muzycznymi; 

 promocja muzyki jako sztuki 

przystępnej dla każdego, przekazanie 
wiedzy nt. muzyki i instrumentów; 

 spopularyzowanie muzyki wśród 
najmłodszych, poprzez audycje - 

wychowywanie dzieci w kulturze 

muzycznej; 

 promocja gry na instrumencie jako pasja;  

 wzbudzenie zainteresowania nauką gry 
na instrumentach.  
 

 

4. 
 

 

TEATRALNA WIOSNA 

Z TPD 2020 
 

Kultura i sztuka 
 

organizacja i koordynacja 

przedsięwzięć kulturalnych 

(m. in. festiwali, 
koncertów, konkursów, 

warsztatów, zajęć, ćwiczeń, 

prób, plenerów, audycji 
muzycznych) o zasięgu 

ponadgminnym dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych 

 

Towarzystwo 

Przyjaciół Dzieci 
Wielkopolski 

 Oddział Regionalny 

Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci 

Oddział Miejski  

w Wągrowcu  

 

 

Dzieci, młodzież, 

nauczyciele ze szkół 
podstawowych, 

rodzice i mieszkańcy   

z terenu powiatu 
wągrowieckiego 

(ok. 300 uczestników) 

 

Członkowie 

Stowarzyszenia, 
wolontariusze – 

rodzice, nauczyciele 

ze szkół z terenu 
powiatu 

wągrowieckiego 

 

Nie 

dotyczy 

 

3.000 zł 
 

3.000 zł 
 

170 zł 

wkład własny 
finansowy 

 

180 zł 
świadczenia 

pieniężne  

od odbiorców 
zadania 

 

3.000 zł  

kwota  
zwróconej dotacji 

 

dotacja nie 

została 

wykorzystana  
w całości 

z powodu 

sytuacji 
epidemicznej 

związanej  

z COVID-19  

 

C) 

Umowa zawarta  
ale niezrealizowana 

 

Rozwiązanie umowy 
na mocy porozumienia 

stron + protokół  

z powodu sytuacji 
epidemicznej 

związanej  

z COVID-19  
 

 

Zadanie nie zostało zrealizowane  

z powodu sytuacji epidemicznej 
związanej z COVID-19  
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L.p. 
 

Nazwa i zakres zadania 
 

Oferent 
 

Liczba i rodzaj 

beneficjentów 

zadania 

 

Wkład pozafinansowy 

oferenta 
 

 

Źródło finansowania 
 

Umowa: 
a) zawarta i zrealizowana 

b) nie została zawarta 

c) zawarta ale niezrealizowana 

d)rozwiązana przez Powiat  

z przyczyn zależnych od 

organizacji 

 

 

Korzyści wynikające z realizacji zadania, 

osiągnięte cele i rezultaty  

(w tym liczbowe określenie działań  

np. ilość szkoleń, kursów, warsztatów, 

programów, konkursów, imprez, projektów, 

materiałów promocyjnych i informacyjnych 

itp. podać nazwę i tematykę) 

 

Liczba osób 

zaangażowanych  

w realizację zadania  

(w tym wolontariusze) 

 

Wkład 

rzeczowy 

 

Wnioskowana 

kwota dotacji 

 

Wysokość 

dotacji 

 z 

powiatu 

 

Środki własne  

i środki  

z innych źródeł 

 

Kwota 

wykorzystanej/ 

niewykorzystanej 

dotacji 
 

5. 
 

 

WARSZTATY 

WIELKANOCNE 2020 
 

 

Kultura i sztuka 
 

organizacja i koordynacja 
przedsięwzięć 

kulturalnych (m. in. 
festiwali, koncertów, 

konkursów, warsztatów, 

zajęć, ćwiczeń, prób, 
plenerów, audycji 

muzycznych) o zasięgu 

ponadgminnym dla 
dzieci, młodzieży  

i dorosłych 
 
 

 

Towarzystwo  

Społeczno – Prawne 
w Wągrowcu 

 
 

 

Ok. 30-50 

uczestników – 
dzieci z przedszkoli 

i szkól 

podstawowych wraz 
z dorosłymi 

opiekunami z terenu 

powiatu 
wągrowieckiego 

 

 
 

 

 

 

Członkowie TSP, 

w tym absolwentka 
Liceum 

Plastycznego  

w Poznaniu, 
przedstawiciele – 

Centrum Tańca 

Espanol, rodzice, 
wolontariusze, 

nauczyciele  

z przedszkoli  
i szkół 

podstawowych  

z terenu powiatu 
wągrowieckiego 

 

Nie 

dotyczy 
 

 

1.600 zł 
 

1.600 zł 
 

100 zł 

wkład własny 
finansowy 

 

 

1.600 zł  

kwota  
zwróconej dotacji 

   
dotacja nie 

została 

wykorzystana  

w całości 
z powodu 

sytuacji 

epidemicznej 
związanej  

z COVID-19  

 

 

C) 

Umowa zawarta  
ale niezrealizowana 

 

Rozwiązanie umowy 
na mocy porozumienia 

stron + protokół  

z powodu sytuacji 
epidemicznej 

związanej  

z COVID-19  
 

 

Zadanie nie zostało zrealizowane  

z powodu sytuacji epidemicznej 
związanej z COVID-19  

 

 

6. 
 

KONKURS 

RECYTATORSKI 
,,OKOLICA POETÓW – 

PRZYBYSZEWSKI – 

WĘKLAROWA – 
SZATKOWSKI” 

 

Kultura i sztuka 

 

organizacja i koordynacja 

przedsięwzięć 
kulturalnych (m. in. 

festiwali, koncertów, 

konkursów, warsztatów, 
zajęć, ćwiczeń, prób, 

plenerów, audycji 

muzycznych) o zasięgu 
ponadgminnym dla 

dzieci, młodzieży  

i dorosłych 

 

Wągrowieckie 

Stowarzyszenie 

Społeczno– 

Kulturalne  

im. Stanisława 

Przybyszewskiego 

 

Młodzież z klas  

VII-VIII szkół 
podstawowych oraz 

szkół 

ponadpodstawowych 
z terenu powiatu 

wągrowieckiego – 

max. 3 uczniów  
ze szkoły 

 

Członkowie 

Stowarzyszenia, 
bibliotekarz  

z I Liceum 

Ogólnokształcącego: 
opieka 

merytoryczna nad 

młodzieżą –  
1 osoba  

(wolontariat) 

i promowanie na 
stronach www –  

1 osoba 

(wolontariat) 

 

Nie 

dotyczy 

 

     2.100 zł 
 

 

 

     2.100 zł 
 
 

 

 

125,80 zł 

wkład własny 
finansowy 

 

100 zł 
wkład 

osobowy 

 

2.100 zł 

kwota 
wykorzystanej  

dotacji   

 

A) 

Umowa zawarta  
i zrealizowana 

 

CELE: 
 

Przygotowanie i przeprowadzenie 

konkursu recytatorskiego dotyczącego 

twórczości poetów związanych  
z ziemią wągrowiecką: Stanisława 

Przybyszewskiego, Jolanty Nowak-

Węklarowej, Jerzego Szatkowskiego, 
dla młodzieży z klas VII-VIII szkół 

podstawowych oraz szkół 

ponadpodstawowych z terenu powiatu 
wągrowieckiego – max. 3 uczniów ze 

szkoły.  
 

REZULTATY: 
 

 propagowanie zainteresowania poezją;  

 promowanie lokalnych poetów; 

 zamieszczenie informacji o konkursie na 

stronach internetowych stowarzyszenia  

i I Liceum Ogólnokształcącego  
w Wągrowcu. 
 

 

 

7. 
 

 

SPOŁECZNOŚĆ 

ŻYDOWSKA POWIATU 

WĄGROWIECKIEGO  

 

Kultura i sztuka 

 

 

Wągrowieckie 

Stowarzyszenie 

Społeczno– 
Kulturalne  

im. Stanisława  

Przybyszewskiego 

 

Uczniowie szkół 

ponadpodstawowych 

z ternu powiatu 
wągrowieckiego 

 

Członkowie 

Stowarzyszenia, 

bibliotekarz  
z I Liceum 

Ogólnokształcącego: 

opieka  

 

Nie 

dotyczy 

 

1.797 zł 
 

1.797 zł 
 

103 zł 

wkład własny 

finansowy 
 

150 zł 

wkład 
osobowy 

 

1.797 zł  

kwota 

wykorzystanej  
dotacji   

 

 
 

 

 

A) 

Umowa zawarta  

i zrealizowana 
 

 

CELE: 
 

Zadanie polegało na zorganizowaniu 
warsztatów  historycznych dla 

młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych 

w Muzeum Regionalnym w Wągrowcu. 
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L.p. 
 

Nazwa i zakres zadania 
 

Oferent 
 

Liczba i rodzaj 

beneficjentów 

zadania 

 

Wkład pozafinansowy 

oferenta 
 

 

Źródło finansowania 
 

Umowa: 
a) zawarta i zrealizowana 

b) nie została zawarta 

c) zawarta ale niezrealizowana 

d)rozwiązana przez Powiat  

z przyczyn zależnych od 

organizacji 

 

 

Korzyści wynikające z realizacji zadania, 

osiągnięte cele i rezultaty  

(w tym liczbowe określenie działań  

np. ilość szkoleń, kursów, warsztatów, 

programów, konkursów, imprez, projektów, 

materiałów promocyjnych i informacyjnych 

itp. podać nazwę i tematykę) 

 

Liczba osób 

zaangażowanych  

w realizację zadania  

(w tym wolontariusze) 

 

Wkład 

rzeczowy 

 

Wnioskowana 

kwota dotacji 

 

Wysokość 

dotacji 

 z 

powiatu 

 

Środki własne  

i środki  

z innych źródeł 

 

Kwota 

wykorzystanej/ 

niewykorzystanej 

dotacji 
 

organizacja i koordynacja 

przedsięwzięć 
kulturalnych (m. in. 

festiwali, koncertów, 

konkursów, warsztatów, 
zajęć, ćwiczeń, prób, 

plenerów, audycji 

muzycznych) o zasięgu 
ponadgminnym dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych  

 

 

merytoryczna nad 

młodzieżą –  
1 osoba  

(wolontariat) 

i promowanie na 
stronach www –  

1 osoba 

(wolontariat) 

   

REZULTATY: 
 

 zebranie i opracowanie materiałów  

do ulotki. Ulotka dostępna w formie 
publikacji papierowej i internetowej;  

 udostępnienie ulotki w instytucjach 

kulturalnych i wągrowieckich 

księgarniach; 

 nauka młodzieży samodzielnego, 
krytycznego myślenia, współpracy 

 w grupie. 
 

 

8. 
 

SZKOLENIE SPORTOWE 

SENIORÓW, JUNIORÓW 

SEKCJI PIŁKI RĘCZNEJ 

ORAZ MECZ O PUCHAR 

STAROSTY POWIATU 

WĄGROWIECKIEGO 

 

Wspieranie  

i upowszechnianie 

kultury fizycznej  

 
organizacja i koordynacja 

przedsięwzięć  

(m.in. imprez, meczy, 
treningów, zajęć 

sportowych) sportowych 

i sportowo - 
rekreacyjnych o zasięgu 

ponadgminnym dla 

dzieci, młodzieży 
i dorosłych  

 
 

 

Miejski Klub 

Sportowy ,,Nielba” 

Wągrowiec 

 

 

Grupa 37 osób: 

seniorska drużyna 

(20 osób) oraz 
drużyna juniorów  

(17 osób) piłki 

ręcznej z powiatu 
wągrowieckiego, 

ok. 500 osób – 

mieszkańców 

powiatu 

wągrowieckiego 

biorący udział  
w meczu ligowym 

 o Puchar Starosty 

Wągrowieckiego na 
zakończenie zadania 

 

Trenerzy – 2 osoby, 

Fizjoterapeuta –  

1 osoba,  

opieka medyczna 

podczas meczu –  

1 osoba,  

oprawa muzyczna  

i spiker podczas  

meczu – 1 osoba 

 

Piłki oraz 

sprzęt do 

ćwiczeń 
(pachołki, 

płotki, 

oznaczniki, 
drabinki) 

 

9.800 zł 
 

9.800 zł 
 

763,45 zł 

wkład własny 

finansowy 
 

 

9.800 zł  

kwota 

wykorzystanej  
dotacji   

 

 

A) 

Umowa zawarta  

i zrealizowana 

 

CELE: 
 

 zadanie polegało na przeprowadzeniu 
regularnych treningów w cyklu  

5 dniowym – 2 x dziennie dla grup 

seniora (20 osób) i juniora (17 osób); 
łącznie 37 osób; 

 na zakończenie projektu odbył się mecz 
ligowy  mężczyzn o Puchar Starosty 

Wągrowieckiego.  
 

REZULTATY: 
 

 rozwój poprzez regularne treningi 

ogólnej sprawności fizycznej; 

 osiągnięcie wysokich wyników 
w współzawodnictwie ligowym (junior); 

 żywienie zawodników podczas 
treningów  zgodnie z zasadą zdrowego 

żywienia; 

 zapoznanie się zawodników z dietetyką 

i kalorycznością – dzięki czemu 

zawodnicy zdobędą wiedzę  
i umiejętności właściwego doboru 

żywności; 

 poprawa kondycji fizycznej oraz 
integracja zawodników; 

 zachęcenie mieszkańców powiatu  
do wyjścia z domu i miłego spędzenia 

wolnego czasu podczas oglądania meczu. 
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L.p. 
 

Nazwa i zakres zadania 
 

Oferent 
 

Liczba i rodzaj 

beneficjentów 

zadania 

 

Wkład pozafinansowy 

oferenta 
 

 

Źródło finansowania 
 

Umowa: 
a) zawarta i zrealizowana 

b) nie została zawarta 

c) zawarta ale niezrealizowana 

d)rozwiązana przez Powiat  

z przyczyn zależnych od 

organizacji 

 

 

Korzyści wynikające z realizacji zadania, 

osiągnięte cele i rezultaty  

(w tym liczbowe określenie działań  

np. ilość szkoleń, kursów, warsztatów, 

programów, konkursów, imprez, projektów, 

materiałów promocyjnych i informacyjnych 

itp. podać nazwę i tematykę) 

 

Liczba osób 

zaangażowanych  

w realizację zadania  

(w tym wolontariusze) 

 

Wkład 

rzeczowy 

 

Wnioskowana 

kwota dotacji 

 

Wysokość 

dotacji 

 z 

powiatu 

 

Środki własne  

i środki  

z innych źródeł 

 

Kwota 

wykorzystanej/ 

niewykorzystanej 

dotacji 
 

9. 
 

 

REGIONALNE ZAWODY  

W SKOKACH PRZEZ 
PRZESZKODY – XVIII 

MEMORIAŁ ANGELIKI 

JACH                      
 

Wspieranie  

i upowszechnianie  

kultury fizycznej  
 

organizacja i koordynacja 
przedsięwzięć  

(m.in. imprez, meczy, 

treningów, zajęć 
sportowych) sportowych 

i sportowo - 

rekreacyjnych o zasięgu 
ponadgminnym dla 

dzieci, młodzieży 
i dorosłych  

 

 

 

Klub Jeździecki 

,,SOKÓŁ” 

Damasławek 

 

 

Dzieci, młodzież  

i dorośli z terenu 
powiatu 

wągrowieckiego,  

jak i z innych 
regionów Polski 

 

4 sędziów  

z  uprawnieniami 
sędziowskimi  

w dyscyplinie 

skoki przez 
przeszkody 

delegowani z 

Wielkopolskiego 
Związku 

Jeździeckiego, 

delegat techniczny 
z uprawnieniami 

gospodarza toru 

do ustawiania toru 
przeszkód, 

członkowie 

Stowarzyszenia,  
 4 sympatyków- 

biuro zawodów 

 

Nie 

dotyczy 

 

10.000 zł 
 

10.000 zł 
 

13.118,23 zł 

wkład własny 
finansowy 

 

 

10.000 zł  

kwota 
wykorzystanej  

dotacji   

 

 

A) 

Umowa zawarta  
i zrealizowana 

 

CELE: 
 

 w ciągu 2 dni przeprowadzono łącznie 

25 konkursów o różnym stopniu 
trudności i w różnych kategoriach.  

W zawodach udział wzięło 102 jeźdź-

ców na 147 koniach z ok. 40 klubów 

jeździeckich; 

 dzięki zawodom, zawodnicy mogli 

sprawdzić się w rywalizacji z  innymi 
zawodnikami z całej Polski, podnosić 

swoje umiejętności, spędzić miło czas; 

  lokalna społeczność miała możliwość 
obejrzeć ciekawe sportowe widowisko, 

spędzając przy tym miło weekend; 

 propagowanie jeździectwa poprzez 

organizacje zawodów oraz zorganizo-
wanie konkursu memoriałowego na 

cześć tragicznie zmarłej zawodniczki 

klubu. 
 

REZULTATY: 
 

 przeprowadzenie zawodów w skokach 
przez przeszkody oraz sprawdzenie 

umiejętności zawodników o różnym 
stopniu umiejętności jeździeckich;  

 pokazanie sposobu na aktywne 
spędzanie wolnego czasu. 
 

 

10. 
 

 

ZAWODY 
WĘDKARSKIE Z OKAZJI 

MIĘDZYNARODOWEGO 

DNIA DZIECKA 
POŁĄCZONE  

Z PIKNIKIEM 

RODZINNYM             
 

Wspieranie  

i upowszechnianie kultury 

fizycznej  
 

organizacja i koordynacja 

przedsięwzięć  

(m.in. imprez, meczy, 
treningów, zajęć 

 

Okręg Nadnotecki 
Polski Związek 

Wędkarski  

Koło Wągrowiec 

 

Min. 80 osób – 
uczestnicy zawodów 

wędkarskich (dzieci 

z powiatu 
wągrowieckiego)  

i min. 20 osób- 

uczestników 
konkursu 

plastycznego (dzieci 

z powiatu 
wągrowieckiego) 

 

Członkowie Koła 
Polskiego 

Związku 

Wędkarskiego 
 w Wągrowcu 

6 osób - 

wolontariat 

 

Nie 
dotyczy 

 

9.600 zł 
 

8.030 zł 
 

2.670 zł 
wkład własny 

finansowy 

 
560 zł 

wkład 

osobowy 

 

8.030 zł 
kwota  

niewykorzystanej 

dotacji 

dotacja nie 

została 

wykorzystana  

w całości 
z powodu 

sytuacji 

epidemicznej 
związanej  

z COVID-19  

 

 

B) 
Umowa nie została 

zawarta z powodu 

sytuacji epidemicznej 
związanej  

z COVID-19  

 

 

Zadanie nie zostało zrealizowane  
z powodu sytuacji epidemicznej 

związanej z COVID-19  
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L.p. 
 

Nazwa i zakres zadania 
 

Oferent 
 

Liczba i rodzaj 

beneficjentów 

zadania 

 

Wkład pozafinansowy 

oferenta 
 

 

Źródło finansowania 
 

Umowa: 
a) zawarta i zrealizowana 

b) nie została zawarta 

c) zawarta ale niezrealizowana 

d)rozwiązana przez Powiat  

z przyczyn zależnych od 

organizacji 

 

 

Korzyści wynikające z realizacji zadania, 

osiągnięte cele i rezultaty  

(w tym liczbowe określenie działań  

np. ilość szkoleń, kursów, warsztatów, 

programów, konkursów, imprez, projektów, 

materiałów promocyjnych i informacyjnych 

itp. podać nazwę i tematykę) 

 

Liczba osób 

zaangażowanych  

w realizację zadania  

(w tym wolontariusze) 

 

Wkład 

rzeczowy 

 

Wnioskowana 

kwota dotacji 

 

Wysokość 

dotacji 

 z 

powiatu 

 

Środki własne  

i środki  

z innych źródeł 

 

Kwota 

wykorzystanej/ 

niewykorzystanej 

dotacji 

sportowych) sportowych 
i sportowo -rekreacyjnych 

o zasięgu ponadgminnym 

dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych  

 

 

11. 
 

 

GIMNASTYKA 2020 

 

Wspieranie  

i upowszechnianie kultury 

fizycznej  
 

organizacja i koordynacja 

przedsięwzięć  
(m.in. imprez, meczy, 

treningów, zajęć 

sportowych) sportowych 
i sportowo - 

rekreacyjnych o zasięgu 

ponadgminnym dla 
dzieci, młodzieży 

i dorosłych 
 

 

Stowarzyszenie 

sportowe  
,,SZKWAŁ” 

z Kamienicy 

 

 

Dorośli mieszkańcy  

z powiatu 
wągrowieckiego, 

minimum 10 osób na 

każdych zajęciach 
(ogółem 

uczestniczyło 328 

osób) 

 

Instruktor/trener – 

1 osoba, 
członkowie 

Stowarzyszenia – 

3 osoby 

 

Nie 

dotyczy 

 

4.670 zł 
 

4.670 zł 
 

1.000 zł 

wkład własny 
finansowy 

 

 

 

4.670 zł  

kwota 
wykorzystanej  

dotacji   

 

A) 

Umowa zawarta  
i zrealizowana 

 

CELE: 
 

 zorganizowanie 21 dwugodzinnych 

zajęć gimnastycznych dla 

mieszkańców i sympatyków powiatu 
wągrowieckiego 

 

REZULTATY: 
 

 nauka i doskonalenie techniki ćwiczeń 
wpływających na poprawę aktywności 

fizycznej i sylwetki osób dorosłych; 

 zachęcenie do aktywnego i zdrowego 
spędzania wolnego czasu oraz 

sortowego stylu życia. 

 

12. 
 

 

,,POŻEGNANIE LATA  

Z TPD – LATAWIEC” 

 

Wspieranie  

i upowszechnianie kultury 

fizycznej  
 

organizacja i koordynacja 

przedsięwzięć  
(m.in. imprez, meczy, 

treningów, zajęć 

sportowych) sportowych 

i sportowo - 

rekreacyjnych o zasięgu 

ponadgminnym dla 
dzieci, młodzieży 

i dorosłych 
 

 

Towarzystwo 

Przyjaciół Dzieci 

Wielkopolski 
 Oddział Regionalny 

Towarzystwo 

Przyjaciół Dzieci 
Oddział Miejski  

w Wągrowcu  

 

 

Min. 100 osób – 

dzieci i młodzieży 

biorących udział  
w zawodach 

sportowych  

i w puszczaniu 
latawców, 

sympatycy powiatu 

wągrowieckiego  
i ich rodziny  

 

Członkowie 

Stowarzyszenia, 

przedstawiciele 
organizacji 

porządku 

publicznego 
(Policja, Straż 

Pożarna, 

Ratownicy 
medyczni), 

wolontariusze - 

rodzice 

 

Nie 

dotyczy 

 

3.500 zł 
 

3.500 zł 
 

367,85 zł 

wkład własny 

finansowy 
 

 

3.000 zł  
wkład 

finansowy 

z Gminy 
Miejskiej 

Wągrowiec 

 

3.482,15 zł 

kwota 

wykorzystanej  
dotacji   

 

17,85 zł 
kwota  

zwróconej 

dotacji   

 

A) 

Umowa zawarta 

 i zrealizowana 

 

CELE: 
 

 podtrzymywanie tradycji budowy  

modeli latawców, prezentacja ich  
w czasie lotu oraz zawody sportowe  

z udziałem dzieci: bieg na czas, bieg  

z piłeczką i inne konkurencje 
zręcznościowe. 

 

REZULTATY: 
 

 zorganizowanie przedsięwzięć 

sportowych, sportowo-rekreacyjnych  
o zasięgu ponadgminnym dla dzieci, 

młodzieży, osób dorosłych – organizacja 

zawodów sportowych dla dzieci oraz 
puszczanie latawca przez wszystkich 

uczestników; 

 zagospodarowanie czasu wolnego dla 
całych rodzin podczas Święta Latawca; 

  zwiększenie dostępu do różnych form 
aktywności fizycznej dla mieszkańców  

i sympatyków powiatu wągrowieckiego. 
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L.p. 
 

Nazwa i zakres zadania 
 

Oferent 
 

Liczba i rodzaj 

beneficjentów 

zadania 

 

Wkład pozafinansowy 

oferenta 
 

 

Źródło finansowania 
 

Umowa: 
a) zawarta i zrealizowana 

b) nie została zawarta 

c) zawarta ale niezrealizowana 

d)rozwiązana przez Powiat  

z przyczyn zależnych od 

organizacji 

 

 

Korzyści wynikające z realizacji zadania, 

osiągnięte cele i rezultaty  

(w tym liczbowe określenie działań  

np. ilość szkoleń, kursów, warsztatów, 

programów, konkursów, imprez, projektów, 

materiałów promocyjnych i informacyjnych 

itp. podać nazwę i tematykę) 

 

Liczba osób 

zaangażowanych  

w realizację zadania  

(w tym wolontariusze) 

 

Wkład 

rzeczowy 

 

Wnioskowana 

kwota dotacji 

 

Wysokość 

dotacji 

 z 

powiatu 

 

Środki własne  

i środki  

z innych źródeł 

 

Kwota 

wykorzystanej/ 

niewykorzystanej 

dotacji 
 

13. 
 

,,XXX TURNIEJ PIŁKI 

NOŻNEJ DRUŻYN 
OSIEDLOWYCH – 

MUNDIALITO” 

 

Wspieranie  

i upowszechnianie kultury 

fizycznej  
 

organizacja i koordynacja 

przedsięwzięć  
(m.in. imprez, meczy, 

treningów, zajęć 

sportowych) sportowych 
i sportowo - 

rekreacyjnych o zasięgu 

ponadgminnym dla 
dzieci, młodzieży 

i dorosłych 

 

Towarzystwo 

Przyjaciół Dzieci 
Wielkopolski 

 Oddział Regionalny 

Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci 

Oddział Miejski  

w Wągrowcu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzieci i młodzież  

z powiatu 
wągrowieckiego – 

min 80 graczy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Członkowie 

Stowarzyszenia, 
przedstawiciele 

organizacji 

porządku 
publicznego 

(Policja, Straż 

Pożarna, 
Ratownicy 

medyczni), 

wolontariusze - 
rodzice 

 

Nie 

dotyczy 

 

4.000 zł 
 

4.000 zł 
 

465,15 zł 

wkład własny 
finansowy 

 

 
3.300 zł  

wkład 

finansowy 
z Gminy 

Miejskiej 

Wągrowiec 

\ 

4.000 zł 

kwota 
wykorzystanej  

dotacji   

 

 

A) 

Umowa zawarta 
 i zrealizowana 

 

 

Zorganizowano turniej piłki nożnej 

drużyn osiedlowych w różnych 
kategoriach wiekowych (każda drużyna 

10 osób) dla 8 drużyn.  

 

                        CELE: 
 

 popularyzacja gry w piłkę nożną wśród 
dzieci i młodzieży z powiatu 

wągrowieckiego oraz zachęcenie do 
uprawiania sportu; 

 zagospodarowanie czasu wolnego  

i możliwość wykazania się na boisku. 
 

REZULTATY: 
 

 zwiększenie dostępu do różnych form 

aktywności fizycznej dla mieszkańców  
i sympatyków powiatu wągrowieckiego; 

 zorganizowanie przedsięwzięć 

sportowych, sportowo-rekreacyjnych  
o zasięgu ponadgminnym dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych. 
 

 

14. 
 

 

ORGANIZACJA 

WYJAZDU NA TARGI 

MOTOCYKLOWE 
,,WARSAW 

MOTORCYCLE SHOW 

2020” 
 

Turystyka  

i krajoznawstwo 
 

organizacja i koordynacja 

przedsięwzięć (m.in. 

imprez, rajdów, spływów 

kajakowych lub obozów 

szkoleniowych)  
krajoznawczo-

wypoczynkowych  

i turystycznych o zasięgu 
ponadgminnym dla 

dzieci, młodzieży  

i dorosłych 
 

 

Wągrowieckie 

Stowarzyszenie 

Miłośników 
Motoryzacji  

 

 

Min. 30 osób – 

motocyklistów  

i kierowców  
z terenu powiatu 

wągrowieckiego 

 

 

Członkowie 

Stowarzyszenia – 
4 osoby 

 

Nie 

dotyczy 

                                   
 

             3.000 zł 
 

3.000 zł 
 

444 zł 

wkład własny 

finansowy 
 

 

  3.000 zł  

kwota 

zwróconej 
dotacji 

 

dotacja nie 
została 

wykorzystana  

w całości 
z powodu 

sytuacji 

epidemicznej 

związanej  

z COVID-19  

 

 

C) 

Umowa zawarta  

ale niezrealizowana 
 

Rozwiązanie umowy 

na mocy porozumienia 
stron + protokół  

z powodu sytuacji 

epidemicznej 
związanej  

z COVID-19  

 

 

Zadanie nie zostało zrealizowane  

z powodu sytuacji epidemicznej 

związanej z COVID-19  
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L.p. 
 

Nazwa i zakres zadania 
 

Oferent 
 

Liczba i rodzaj 

beneficjentów 

zadania 

 

Wkład pozafinansowy 

oferenta 
 

 

Źródło finansowania 
 

Umowa: 
a) zawarta i zrealizowana 

b) nie została zawarta 

c) zawarta ale niezrealizowana 

d)rozwiązana przez Powiat  

z przyczyn zależnych od 

organizacji 

 

 

Korzyści wynikające z realizacji zadania, 

osiągnięte cele i rezultaty  

(w tym liczbowe określenie działań  

np. ilość szkoleń, kursów, warsztatów, 

programów, konkursów, imprez, projektów, 

materiałów promocyjnych i informacyjnych 

itp. podać nazwę i tematykę) 

 

Liczba osób 

zaangażowanych  

w realizację zadania  

(w tym wolontariusze) 

 

Wkład 

rzeczowy 

 

Wnioskowana 

kwota dotacji 

 

Wysokość 

dotacji 

 z 

powiatu 

 

Środki własne  

i środki  

z innych źródeł 

 

Kwota 

wykorzystanej/ 

niewykorzystanej 

dotacji 
 

15. 

 

  WYJAZD  

OŚMIODNIOWY  
DO ŚWINOUJŚCIA, 

KONTYNUACJA 

SZKOLENIA  
Z ORIENTACJI 

PRZESTRZENNEJ  

 Z INSTRUKTOREM DLA 
ZORGANIZOWANEJ 

GRUPY MINIMUM 

DWUDZIESTU OSÓB       
NIEPEŁNOSPRAWNYCH                      

Wspieranie osób  

z niepełnosprawnością 

 

ograniczanie skutków 

niepełnosprawności  

i zapobieganie wykluczeniu 
społecznemu osób  

z niepełnosprawnością  
  z powiatu wągrowieckiego 

poprzez działania  

wspierające aktywność 
fizyczną 

 

Polski Związek 

Niewidomych Okręg 
Wielkopolski  

z siedzibą  

w Poznaniu Zarząd 
Koła Powiatowego              

w Wągrowcu 

 

 

25 osób  

w tym 20 osób 
niepełnosprawnych  

i 5 opiekunów  

z terenu powiatu 
wągrowieckiego  

 

2 osoby  

z Zarządu Koła 
 
 

 

Nie 

dotyczy 

 

4.000 zł 

 

4.000 zł 

 

22.074,00 zł 

 

4.000 zł 

kwota  
wykorzystanej 

dotacji 

 

A) 

Umowa zawarta 
 i zrealizowana 

 

 

Zorganizowanie wyjazdu wpłynęło  

na podniesienie poziomu wiedzy  
i umiejętności w zakresie samodzielnego 

poruszania się i orientacji wśród osób 

niewidzących i słabowidzących. 

 

16. 

 
 

 

MRZEŻYNO 

 

Wspieranie osób 

starszych 

 

wspieranie aktywności 

osób starszych oraz 

zapobieganie ich 
wykluczeniu 

społecznemu  

i marginalizacji 

 

Oddział Rejonowy 

Polskiego Związku 
Emerytów,  

Rencistów  

i Inwalidów  
w Wągrowcu 

 

 

50 osób  

starszych (seniorzy)  
z terenu powiatu 

wągrowieckiego 

 

2 osoby  

z Zarządu Koła 
PZERiI 

 

 

Nie 

dotyczy 

 

3.000 zł 

 

3.000 zł 

 

28.642,58 zł 

 

3.000 zł 

kwota  
wykorzystanej 

dotacji 

 

A) 

Umowa zawarta 
 i zrealizowana 

 

 

Zorganizowanie wyjazdu dla seniorów  

z terenu powiatu wągrowieckiego 
wpłynęło pozytywnie na poprawę 

motywacji, relacji i integracji 

środowiska, szczególnie wśród nowych 
osób zrzeszonych. 
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L.p. 
 

Nazwa i zakres zadania 
 

Oferent 
 

Liczba i rodzaj 

beneficjentów 

zadania 

 

Wkład pozafinansowy 

oferenta 
 

 

Źródło finansowania 
 

Umowa: 
a) zawarta i zrealizowana 

b) nie została zawarta 

c) zawarta ale niezrealizowana 

d)rozwiązana przez Powiat  

z przyczyn zależnych od 

organizacji 

 

 

Korzyści wynikające z realizacji zadania, 

osiągnięte cele i rezultaty  

(w tym liczbowe określenie działań  

np. ilość szkoleń, kursów, warsztatów, 

programów, konkursów, imprez, projektów, 

materiałów promocyjnych i informacyjnych 

itp. podać nazwę i tematykę) 

 

Liczba osób 

zaangażowanych  

w realizację zadania  

(w tym wolontariusze) 

 

Wkład 

rzeczowy 

 

Wnioskowana 

kwota dotacji 

 

Wysokość 

dotacji 

 z 

powiatu 

 

Środki własne  

i środki  

z innych źródeł 

 

Kwota 

wykorzystanej/ 

niewykorzystanej 

dotacji 
 

17. 

 

KARPACZ I OKOLICE 
 

Wspieranie osób 

starszych 
 

wspieranie działań 

aktywizujących oraz 
podnoszących sprawność 

seniorów z terenu 

Powiatu 
Wągrowieckiego 

 

Oddział Rejonowy 

Polskiego Związku 
Emerytów,  

Rencistów  

i Inwalidów  
w Wągrowcu 

 

 

50 osób  

starszych (seniorzy)  
z terenu powiatu 

wągrowieckiego 

 

2 osoby  

z Zarządu Koła 
PZERiI 

 

 

Nie 

dotyczy 

                                   

             3.500 zł 
                                   

             2.500 zł 
 

26.314,00 zł 
 

2.500 zł  

kwota  
niewykorzystanej 

dotacji 

 
dotacja nie 

została 

wykorzystana  
w całości 

z powodu 

sytuacji 
epidemicznej 

związanej  

z COVID-19  
 

 

C) 

Umowa zawarta  
ale niezrealizowana  

z powodu sytuacji 

epidemicznej 
związanej  

z COVID-19  

 

 

 

Zadanie nie zostało zrealizowane  

z powodu sytuacji epidemicznej 
związanej z COVID-19  

 

 

18. 

 

SENIOR Z POWIATU 

WĄGROWIECKIEGO  
W CENTRUM 

ODDZIAŁYWAŃ 

EDUKACYJNYCH 
 

 

Wspieranie osób 

starszych 

 

wspieranie działań 
aktywizujących oraz 

podnoszących sprawność 

seniorów  
z terenu Powiatu 

Wągrowieckiego 
 

 

Wągrowiecki 

Uniwersytet 
Trzeciego Wieku 

 

54 osoby  

starsze z terenu 
powiatu 

wągrowieckiego 

 

2 osoby  

z Zarządu 
Wągrowieckiego 

Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku 

 

Nie 

dotyczy 

                                   

             4.500 zł 
                                   

             4.500 zł 
 

275 zł 

wkład własny 
finansowy 

 

2.570 zł  

kwota  
wykorzystanej 

dotacji 

 

1.930 zł  

kwota  

niewykorzystanej 
dotacji 

 

dotacja nie 
została 

wykorzystana  

w całości 
z powodu 

sytuacji 

epidemicznej 
związanej  

z COVID-19  
 

 

A) 

Umowa zawarta 
 i zrealizowana 

 

 

W ramach zadania zapewniono dostęp 

do nauki języków obcych dla 54 
seniorów z terenu powiatu 

wągrowieckiego w ilości 56 h zajęć 

lekcyjnych i 30 minut z lektoratu.  

Nauka języka obcego miała istotny 

wpływ na zwiększenie świadomości  

i wiedzy zważywszy na nowe 
nazewnictwo i technologie jak również 

poprawę komunikacji w rodzinie,  

w sytuacji wyjazdu za granicę dzieci, 
nowych członków rodzin -

obcokrajowców.  

Z powodu sytuacji epidemicznej  
związanej z COVID-19 wprowadzono 

zmianę formy zajęć poprzez wykład 

doradczy za pomocą radia regionalnego 
FM. 

 

19. 

 

,,ROZPOCZNIJ 
BEZPIECZNE 

WAKACJE Z TPD 2020” 
 

Porządek  

i bezpieczeństwo  

publiczne 
 

organizacja i koordynacja 

przedsięwzięć mających  

 

Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci 

Wielkopolski 

 Oddział Regionalny 
Towarzystwo 

Przyjaciół Dzieci 

Oddział Miejski  
w Wągrowcu  

 

 

Minimum 80 
uczestników – 

dzieci i osoby 

dorosłe z terenu 
powiatu 

wągrowieckiego 

 

Członkowie TPD, 
przedstawiciele 

policji, straży 

pożarnej, służby 
zdrowia, rodzice 

jako wolontariusze, 

nauczyciele  
ze szkół 

podstawowych 

 

Nie 
dotyczy 

                                   

             3.000 zł 
 

3.000 zł 
 

200 zł 
wkład własny 

finansowy 

 

 

3.000 zł  
kwota  

niewykorzystanej 

dotacji 
 

dotacja nie 

została 
wykorzystana  

w całości 

 

B) 
Umowa nie została 

zawarta z powodu 

sytuacji epidemicznej 
związanej  

z COVID-19  

 
 

 

Zadanie nie zostało zrealizowane  
z powodu sytuacji epidemicznej 

związanej z COVID-19  
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L.p. 
 

Nazwa i zakres zadania 
 

Oferent 
 

Liczba i rodzaj 

beneficjentów 

zadania 

 

Wkład pozafinansowy 

oferenta 
 

 

Źródło finansowania 
 

Umowa: 
a) zawarta i zrealizowana 

b) nie została zawarta 

c) zawarta ale niezrealizowana 

d)rozwiązana przez Powiat  

z przyczyn zależnych od 

organizacji 

 

 

Korzyści wynikające z realizacji zadania, 

osiągnięte cele i rezultaty  

(w tym liczbowe określenie działań  

np. ilość szkoleń, kursów, warsztatów, 

programów, konkursów, imprez, projektów, 

materiałów promocyjnych i informacyjnych 

itp. podać nazwę i tematykę) 

 

Liczba osób 

zaangażowanych  

w realizację zadania  

(w tym wolontariusze) 

 

Wkład 

rzeczowy 

 

Wnioskowana 

kwota dotacji 

 

Wysokość 

dotacji 

 z 

powiatu 

 

Środki własne  

i środki  

z innych źródeł 

 

Kwota 

wykorzystanej/ 

niewykorzystanej 

dotacji 
 

na celu zwiększenie 

świadomości społecznej 
w zakresie szeroko 

pojętego bezpieczeństwa 

(imprezy, pokazy  
i zawody promujące 

bezpieczeństwo, 

publikacje związane  
z bezpieczeństwem) 

 

 

z powodu 

sytuacji 
epidemicznej 

związanej  

z COVID-19  
 

 

20. 

 

KURS NA STOPIEŃ 
MŁODSZEGO 

RATOWNIKA WOPR 

 

Porządek  

i bezpieczeństwo  

publiczne 
 

wspieranie 
przedsięwzięć mających 

na celu niesienie pomocy 

w akcjach ratowniczych 
oraz prowadzenie 

szkoleń, kursów 

ratowników wodnych 
 

 

WOPR  
Województwa 

Wielkopolskiego 

Oddział Powiatowy                
w Wągrowcu 

 

 

16 osób -  młodzież   
z terenu powiatu 

wągrowieckiego  

z czego 15 
uczestników 

otrzymało tytuł 

młodszego ratownika 

 

Członkowie 
Zarządu WOPR 

Wągrowiec, 

sternicy 
motorowodni, 

profesjonalny 

nurek, instruktor 
nurkowania  

i pierwszej 

pomocy 

 

Nie 
dotyczy 

 

4.000 zł 

 

 

4.000 zł 
 

280 zł 
wkład własny 

finansowy 

 

4.000 zł  
kwota  

wykorzystanej 

dotacji 

 

A) 
Umowa zawarta 

 i zrealizowana 

 

 

Zadanie polegało na przeprowadzeniu 
szkoleń dla młodszych ratowników  

w których udział wzięło 16 osób. 

Przeprowadzono szkolenia z zakresu 
profilaktyki prowadzonej przez WOPR, 

pracy pracowników WOPR, kurs 

pierwszej pomocy, uczono technik 
ratowniczych, połączonych z praktyką  

w wodzie. Realizowano prace 

społeczne, czyszczenia jezior 

podległych WOPR, uczestniczono w 

symulowanej akcji ratowniczej. Poziom 

przeszkolenia sprawdzono egzaminem  
praktycznym  i pisemnym. Wystawiono 

15 certyfikatów - tytułów. 
 

 

21. 

 

DZIAŁANIA NA RZECZ 

PROMOWANIA IDEI 

NIESIENIA POMOCY 
CHORYM NA CHOROBY 

NOWOTWOROWE,  

W TYM W FAZIE 
TERMINALNEJ  

POSZERZAJĄCE 

 ŚWIADOMOŚĆ  
I WIEDZĘ 

MIESZKAŃCÓW 

POWIATU 
WĄGROWIECKIEGO  

W ZAKRESIE NIESIENIA 

POMOCY I OPIEKI 
LUDZIOM CHORYM 

ORAZ ICH RODZINOM 
 

 

Stowarzyszenie 

im. Ks. Jerzego 

Niwarda Musolffa  

w Wągrowcu 

 

 

Mieszkańcy 

powiatu 

wągrowieckiego 

 

Zarząd 

Stowarzyszenia, 

pracownik 
administracyjny, 

pracujący na pełen 

etat w hospicjum, 
pracownicy 

Ośrodka Opieki 

Pozaszpitalnej – 
Hospicjum 

Miłosiernego 

Samarytanina  
w Wągrowcu, 

wolontariusze 

akcyjni ze szkół 
z terenu powiatu 

wągrowieckiego 

 

Nie 

dotyczy 

 

9.000 zł 

 

 

9.000 zł 
 

3.010 zł 
 

9.000 zł  

kwota  

zwróconej 
dotacji 

 

dotacja nie 
została 

wykorzystana  

w całości 
z powodu 

sytuacji 

epidemicznej 
związanej  

z COVID-19  

 

 

C) 

Umowa zawarta  

ale niezrealizowana 
 

Rozwiązanie umowy 

na mocy porozumienia 
stron + protokół  

z powodu sytuacji 

epidemicznej 
związanej  

z COVID-19  

 

 

Zadanie nie zostało zrealizowane  

z powodu sytuacji epidemicznej 

związanej z COVID-19  
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L.p. 
 

Nazwa i zakres zadania 
 

Oferent 
 

Liczba i rodzaj 

beneficjentów 

zadania 

 

Wkład pozafinansowy 

oferenta 
 

 

Źródło finansowania 
 

Umowa: 
a) zawarta i zrealizowana 

b) nie została zawarta 

c) zawarta ale niezrealizowana 

d)rozwiązana przez Powiat  

z przyczyn zależnych od 

organizacji 

 

 

Korzyści wynikające z realizacji zadania, 

osiągnięte cele i rezultaty  

(w tym liczbowe określenie działań  

np. ilość szkoleń, kursów, warsztatów, 

programów, konkursów, imprez, projektów, 

materiałów promocyjnych i informacyjnych 

itp. podać nazwę i tematykę) 

 

Liczba osób 

zaangażowanych  

w realizację zadania  

(w tym wolontariusze) 

 

Wkład 

rzeczowy 

 

Wnioskowana 

kwota dotacji 

 

Wysokość 

dotacji 

 z 

powiatu 

 

Środki własne  

i środki  

z innych źródeł 

 

Kwota 

wykorzystanej/ 

niewykorzystanej 

dotacji 
 

Ochrona i promocja 

zdrowia, w tym  

działalność lecznicza  

w rozumieniu ustawy  

z dnia 15 kwietnia 2011r.  

o działalności leczniczej 

(Dz. U. z 2020r. poz.295 

 ze zm.) 
 

 

 

22. 
 

 

  PROMOCJA REGIONU  

NA TURNIEJU 

EUROPEJSKIM  
W WIEDNIU  

II EDYCJA 
 

Działania na rzecz 

integracji europejskiej 

oraz rozwijania 

kontaktów  

i współpracy między 

społeczeństwami    

 

organizacja 

przedsięwzięcia 
propagującego przede 

wszystkim kontakty 

polsko – niemieckie i/lub 
polsko – czeskie  

w oparciu o partnerów 

zagranicznych Powiatu 
Wągrowieckiego tj. 

Powiat Lüneburg, 
Stowarzyszenie Gmin 

Sedlczany lub inne 

 

Wągrowiecki 

Uniwersytet 

Trzeciego Wieku 

 

8 seniorów  

z terenu powiatu 

wągrowieckiego  

 

8 seniorów  

z terenu powiatu 

wągrowieckiego 

 

Nie 

dotyczy 

 

2.000 zł 

 

 

2.000 zł 
 

2.600 zł 
 

2.000 zł 

kwota  

niewykorzystanej 
dotacji 

 

dotacja nie 
została 

wykorzystana  

w całości 
z powodu 

sytuacji 

epidemicznej 

związanej  

z COVID-19  
 

 

B) 

Umowa nie została 

zawarta z powodu 
sytuacji epidemicznej 

związanej  

z COVID-19  
 

 

Zadanie nie zostało zrealizowane  

z powodu sytuacji epidemicznej 

związanej z COVID-19  
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                                                                                                                                                                                                                                            Załącznik Nr 2                                                                                                                                                                                                                                        

                    ,,Zbiorcze sprawozdanie rzeczowe i finansowe z przyznanych dotacji organizacjom pozarządowym w trybie pozakonkursowym  

                                                                                                     tzw. ,,małe granty” w 2020r.” 

 

L.p. 
 

Nazwa i zakres 

zadania 

 

Oferent 
 

Liczba i rodzaj 

beneficjentów 

zadania 

 

Wkład pozafinansowy 

oferenta 
 

 

Źródło finansowania 
 

Umowa: 
a) zawarta 

 i zrealizowana 

b) nie została zawarta 

c) zawarta ale   

niezrealizowana 

d)rozwiązana przez Powiat z 

przyczyn zależnych od 

organizacji 

 

Korzyści wynikające z realizacji zadania, 

osiągnięte cele i rezultaty  

(w tym liczbowe określenie działań  

np. ilość szkoleń, kursów, warsztatów, 

programów, konkursów, imprez, projektów, 

materiałów promocyjnych i informacyjnych 

itp. podać nazwę i tematykę) 

 

Liczba osób 

zaangażowanych  

w realizację zadania  

(w tym wolontariusze) 

 

Wkład 

rzeczowy 

 

Wnioskowa

na kwota 

dotacji 

 

Wysokość 

dotacji 

 z powiatu 

 

Środki własne  

i środki  

z innych źródeł 

 

Kwota 

wykorzystanej/ 

niewykorzystanej 

dotacji 

 

1. 
 

 

 

,,WYCIECZKA 
MŁODZIEŻOWEJ 

ORKIESTRY DĘTEJ  

W PIENINY  
Z WYPADEM NA 

SŁOWACKI RAJ” 
 

Działalność na rzecz  

dzieci i młodzieży,  

w tym wypoczynku  

dzieci  

i młodzieży 
 

 

Stowarzyszenie 
Pomocy Uczniom  

im. Jana Pawła II           

w Mieścisku 

 

40 orkiestrantów – 
członków 

Młodzieżowej 

Orkiestry Dętej  
w Mieścisku  

oraz 4 opiekunów 

 

Łącznie 5 osób – 
członków 

stowarzyszenia  

i nauczycieli  
ze szkoły 

podstawowej   
w Mieścisku 

(w ramach 

wolontariatu):  
4- osoby: obsługa 

wychowawcza  

i kierownik 
wycieczki,  

1 osoba – obsługa 

księgowa  
 

 

Nie 
dotyczy 

 

4.400 zł 
 

3.700 zł 
 

27.650 zł 
środki  

z innych 

źródeł 

 

3.700 zł 
kwota  

niewykorzystanej 

        dotacji 
 

dotacja nie 
została 

wykorzystana  

w całości 
z powodu 

sytuacji 

epidemicznej 
związanej  

z COVID-19  

 

 

B) 
Umowa nie została 

zawarta z powodu 

sytuacji epidemicznej 
związanej  

z COVID-19  
 

 

 

 

Zadanie nie zostało zrealizowane  
z powodu sytuacji epidemicznej 

związanej z COVID-19  
 

 

 

2. 

 

 

 

,,WYCIECZKI  

Z TPD 2020” 

 

Działalność na rzecz  

dzieci i młodzieży,  

w tym wypoczynku  

dzieci  

i młodzieży 

 

 

Towarzystwo 

Przyjaciół Dzieci 

Wielkopolski 
Oddział Regionalny 

Towarzystwo 

Przyjaciół Dzieci 
Oddział Miejski  

w Wągrowcu 
 

 

Minimum 100 

uczestników 

wycieczek - dzieci, 
młodzieży i ich 

dorosłych opiekunów 

z terenu powiatu 
wągrowieckiego: 

park rozrywki – 

Rodzinka  
w Skórzewie 

k/Poznania oraz 

miejscowość 
nadmorska    

Sarbinowo–łącznie  
uczestniczyło  

w dwóch  

wyjazdach 100  
osób (w tym 58 

dzieci) 

 

Obsługa 

administracyjno- 

techniczna –  
1 osoba 

 

Nie 

dotyczy 

 

3.550 zł 
 

3.000 zł 
 

330 zł 

wkład własny 

finansowy 
 

2.970 zł 

świadczenie 
pieniężne  

od odbiorców 

zadania 

 

3.000 zł 
kwota 

wykorzystanej  
dotacji   

 

A) 

Umowa zawarta  

i zrealizowana 

 

Zorganizowano dwie jednodniowe 

wycieczki po 50 osób każda -  dla 

dzieci, młodzieży i ich dorosłych 
opiekunów z terenu powiatu 

wągrowieckiego: park rozrywki – 

Rodzinka w Skórzewie k/Poznania oraz 
miejscowość nadmorska Sarbinowo – 

łącznie  uczestniczyło w dwóch 

wyjazdach 100 osób (w tym 58 dzieci). 
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L.p. 
 

Nazwa i zakres 

zadania 

 

Oferent 
 

Liczba i rodzaj 

beneficjentów 

zadania 

 

Wkład pozafinansowy 

oferenta 
 

 

Źródło finansowania 
 

Umowa: 
a) zawarta 

 i zrealizowana 

b) nie została zawarta 

c) zawarta ale   

niezrealizowana 

d)rozwiązana przez Powiat z 

przyczyn zależnych od 

organizacji 

 

Korzyści wynikające z realizacji zadania, 

osiągnięte cele i rezultaty  

(w tym liczbowe określenie działań  

np. ilość szkoleń, kursów, warsztatów, 

programów, konkursów, imprez, projektów, 

materiałów promocyjnych i informacyjnych 

itp. podać nazwę i tematykę) 

 

Liczba osób 

zaangażowanych  

w realizację zadania  

(w tym wolontariusze) 

 

Wkład 

rzeczowy 

 

Wnioskowa

na kwota 

dotacji 

 

Wysokość 

dotacji 

 z powiatu 

 

Środki własne  

i środki  

z innych źródeł 

 

Kwota 

wykorzystanej/ 

niewykorzystanej 

dotacji 

 

3. 

 

 

,,JAK LOLEK STAŁ 

SIĘ ŚWIĘTYM – 

OBCHODY SETNEJ 
ROCZNICY URODZIN 

JANA PAWŁA II” 

 

Kultura i sztuka 
      

 

Stowarzyszenie  

Pomocy Uczniom  

im. Jana Pawła II           
w Mieścisku 

 

Uczniowie klas  

V-VIII ze szkół 

podstawowych 
powiatu 

wągrowieckiego - 

warsztaty wokalno-

teatralne 

zakończone 

konkursem 
muzyczno-

recytatorskim – 

min. 20 
uczestników,                      

uczniowie klas  

I-IV oraz dzieci 
przedszkolne -   

konkurs plastyczny 

– min. 30 
uczestników.  

Podsumowanie 

konkursów odbyło 
się podczas 

widowiska 

artystycznego 
upamiętniającego 

Jana Pawła II – dla 

ok. 250 
uczestników 

 

Nauczyciele, 

członkowie 

stowarzyszenia 

 

Nie 

dotyczy 

 

5.000 zł 
 

5.000 zł 
 

2.100 zł 

środki  

z innych 
źródeł 

 

5.000 zł 

        kwota  

niewykorzystanej  
        dotacji 

 

dotacja nie 

została 

wykorzystana  

w całości 
z powodu 

sytuacji 

epidemicznej 
związanej  

z COVID-19  

 

 

B) 

Umowa nie została 

zawarta z powodu 
sytuacji epidemicznej 

związanej  

z COVID-19  

 

 

 

 

Zadanie nie zostało zrealizowane  

z powodu sytuacji epidemicznej 

związanej z COVID-19  

 

 

4. 
 

„REGIONALNY 

FESTIWAL POLSKIEJ 

PIOSENKI IM. IRENY 

JAROCKIEJ” 

 

Kultura i sztuka 

        

 

Stowarzyszenie  
na Rzecz Rozwoju 

Gminy Wapno 

 

 

Minimum  
10 szkół  

z terenu powiatu 

wągrowieckiego 

oraz gmin 

położonych  

w obszarze 
działania LGD 

Dolina Wełny, 

minimum 15 
uczniów w finale 

konkursu 
 

 

 

Członkowie 
Stowarzyszenia, 

członkowie  

Koła Gospodyń 

Wiejskich  

w Srebrnej Górze, 

nauczyciele szkoły 
podstawowej  

w Wapnie oraz 

członkowie Rady 
Rodziców  

w Wapnie 

 

Nie 
dotyczy 

 

3.000 zł 
 

2.300 zł 
 

300 zł 
środki  

z innych 

źródeł 

 

2.300 zł 
        kwota  

niewykorzystanej  

        dotacji 
 

dotacja nie została 
wykorzystana  

w całości  

z powodu sytuacji 
epidemicznej 

związanej  

z COVID-19  

 

B) 
Umowa nie została 

zawarta z powodu 

sytuacji epidemicznej 

związanej  

z COVID-19  

 
 

 

 

Zadanie nie zostało zrealizowane  
z powodu sytuacji epidemicznej 

związanej z COVID-19  
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L.p. 
 

Nazwa i zakres 

zadania 

 

Oferent 
 

Liczba i rodzaj 

beneficjentów 

zadania 

 

Wkład pozafinansowy 

oferenta 
 

 

Źródło finansowania 
 

Umowa: 
a) zawarta 

 i zrealizowana 

b) nie została zawarta 

c) zawarta ale   

niezrealizowana 

d)rozwiązana przez Powiat z 

przyczyn zależnych od 

organizacji 

 

Korzyści wynikające z realizacji zadania, 

osiągnięte cele i rezultaty  

(w tym liczbowe określenie działań  

np. ilość szkoleń, kursów, warsztatów, 

programów, konkursów, imprez, projektów, 

materiałów promocyjnych i informacyjnych 

itp. podać nazwę i tematykę) 

 

Liczba osób 

zaangażowanych  

w realizację zadania  

(w tym wolontariusze) 

 

Wkład 

rzeczowy 

 

Wnioskowa

na kwota 

dotacji 

 

Wysokość 

dotacji 

 z powiatu 

 

Środki własne  

i środki  

z innych źródeł 

 

Kwota 

wykorzystanej/ 

niewykorzystanej 

dotacji 

 

5. 
 

 

,,ORGANIZACJA  

XII POWIATOWEGO 

KONKURSU 
RECYTATORSKIEGO  

PT.,,NA SKRZYDŁACH 

KSIĄŻEK”. KONKURS 

POŁĄCZONY  

ZE SPOTKANIEM 

AUTORSKIM   
(Z DZIEIDZINY 

LITERATURY  

I MEDIÓW)” 
 

Kultura i sztuka 
         

 

Stowarzyszenie  

Pomocy Uczniom  

im. Jana Pawła II           
w Mieścisku 

 

Uczniowie  

z co najmniej  

10 szkół z terenu 
powiatu 

wągrowieckiego 

(2 kategorie 

wiekowe: klasy  

I-III i klasy IV-

VIII) – min. 20 
uczestników 

 
 

Eksperci  

z dziedziny 
bibliotekarstwa 

szkolnego i języka 

polskiego  

 

Nie 

dotyczy 

 

4.000 zł 
 

3.000 zł 
 

550 zł 

środki  

z innych 
źródeł 

 

4.000 zł 

        kwota  

niewykorzystanej  
        dotacji 
 

dotacja nie 

została 

wykorzystana  

w całości 
z powodu 

sytuacji 

epidemicznej 
związanej  

z COVID-19  
 

 

B) 

Umowa nie została 

zawarta z powodu 
sytuacji epidemicznej 

związanej  

z COVID-19  

 

 

 

 

Zadanie nie zostało zrealizowane  

z powodu sytuacji epidemicznej 

związanej z COVID-19  
 

 

6. 

 

 

FESTYN  

,,WAKACJE CZAS 

ZACZĄĆ” SREBRNA 
GÓRA 2020 

 
 

Wspieranie  

i upowszechnianie 

kultury fizycznej 
 

 

Stowarzyszenie  

na Rzecz Rozwoju 

Gminy Wapno 

 

 

Minimum 50 

dzieci z terenu  

powiatu 
wągrowieckiego 

 

Członkowie 

Stowarzyszenia, 

członkowie Koła 
Gospodyń  

Wiejskich  

w Srebrnej Górze, 
członkowie Rady 

Sołeckiej  

w Srebrnej Górze,  
oraz pozostali 

mieszkańcy 
 

 

Nie 

dotyczy 

 

3.400 zł 
 

2.300 zł 
 

400 zł 

środki  

z innych 
źródeł 

 

2.300 zł 

        kwota  

niewykorzystanej  
        dotacji 
 

dotacja nie 

została 

wykorzystana  
w całości 

z powodu 

sytuacji 
epidemicznej 

związanej  

z COVID-19  
 

 

B) 

Umowa nie została 

zawarta z powodu 
sytuacji epidemicznej 

związanej  

z COVID-19  
 

 

 

 

Zadanie nie zostało zrealizowane  

z powodu sytuacji epidemicznej 

związanej z COVID-19  
 

 
7. 

 

 

,,XXVII SIENNEŃSKIE 

BIEGI PRZEŁAJOWE, 
SIENNO 2020” 

 

Wspieranie  

i upowszechnianie 

kultury fizycznej 

 

Stowarzyszenie 

Europejskiego 
Dziedzictwa 

Kulturowego  

w Siennie 

 
 

 

 

300 uczestników 

w wieku od 5 do 
86 lat, w tym 

uczniowie szkół 

 z terenu powiatu 
wągrowieckiego 

oraz gościnnie  

z powiatu 
chodzieskiego 

 

Członkowie 

stowarzyszenia, 
nauczyciele, rodzice, 

mieszkańcy 

okolicznych wsi, 
OSP, Policja, 

higienistki szkolne – 

łącznie ok. 30 osób 
(wolontariat) 

 

Pomie-

szczenia 
oraz 

sanitariaty 

w szkole 
podstawo-

wej  

w Siennie 

 

3.000 zł 
 

3.000 zł 
 

4.000 zł 

środki  
z innych 

źródeł 

 

3.000 zł 

        kwota  
niewykorzystanej  

        dotacji 
 

dotacja nie 
została      

wykorzystana  
w całości  

z powodu sytuacji 

epidemicznej 
związanej  

z COVID-19 

 

B) 

Umowa nie została 
zawarta z powodu 

sytuacji epidemicznej 

związanej  
z COVID-19  

 

 
 

 

Zadanie nie zostało zrealizowane  

z powodu sytuacji epidemicznej 
związanej z COVID-19  
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L.p. 
 

Nazwa i zakres 

zadania 

 

Oferent 
 

Liczba i rodzaj 

beneficjentów 

zadania 

 

Wkład pozafinansowy 

oferenta 
 

 

Źródło finansowania 
 

Umowa: 
a) zawarta 

 i zrealizowana 

b) nie została zawarta 

c) zawarta ale   

niezrealizowana 

d)rozwiązana przez Powiat z 

przyczyn zależnych od 

organizacji 

 

Korzyści wynikające z realizacji zadania, 

osiągnięte cele i rezultaty  

(w tym liczbowe określenie działań  

np. ilość szkoleń, kursów, warsztatów, 

programów, konkursów, imprez, projektów, 

materiałów promocyjnych i informacyjnych 

itp. podać nazwę i tematykę) 

 

Liczba osób 

zaangażowanych  

w realizację zadania  

(w tym wolontariusze) 

 

Wkład 

rzeczowy 

 

Wnioskowa

na kwota 

dotacji 

 

Wysokość 

dotacji 

 z powiatu 

 

Środki własne  

i środki  

z innych źródeł 

 

Kwota 

wykorzystanej/ 

niewykorzystanej 

dotacji 

 

8. 

 

ORGANIZACJA VII 

POWIATOWEGO 

SPOTKANIA ZE 
SZTUKĄ PT. 

,,KULINARNA 

WIOSNA 

TEATRALNA – 

MIEŚCISKO 2020” 
 

 

Ochrona i promocja 

zdrowia, w tym  

działalność lecznicza  

w rozumieniu ustawy  

z dnia 15 kwietnia 2011r.  

o działalności  

leczniczej  

(Dz. U. z 2020r.  

poz. 295 ze zm.) 
 

 

Stowarzyszenie 

Pomocy Uczniom  

im. Jana Pawła II           
w Mieścisku 

 

Minimum 100 

uczniów ze szkół 

z terenu powiatu 
wągrowieckiego 

 

 

 

Grono 
pedagogiczne  

ze Szkoły 

Podstawowej  
w Mieścisku 

 

Nie 

dotyczy 

 

4.000 zł 
 

3.000 zł 
 

500 zł 
 

3.000 zł  

kwota  

zwróconej 
dotacji 

   
dotacja nie 

została 
wykorzystana  

w całości 

z powodu 
sytuacji 

epidemicznej 

związanej  
z COVID-19  

 

 

C) 

Umowa zawarta  

ale niezrealizowana 
 

Rozwiązanie umowy 

na mocy porozumienia 

stron + protokół  

z powodu sytuacji 

epidemicznej 
związanej  

z COVID-19  

 

 

Zadanie nie zostało zrealizowane  

z powodu sytuacji epidemicznej 

związanej z COVID-19  
 

 

9. 
 

 

,,SZKOLENIE JEDZ 
ZDROWO  

I ROŚNIJ W SIŁĘ  

Z TPD 2020” 
 
 

Ochrona i promocja 

zdrowia, w tym  

działalność lecznicza  

w rozumieniu ustawy  

z dnia 15 kwietnia 2011r.  

o działalności  

leczniczej  

(Dz. U. z 2020r.  

poz. 295 ze zm.) 
 

 

Towarzystwo  
Przyjaciół Dzieci 

Wielkopolski Oddział 

Regionalny 

Towarzystwo  

Przyjaciół Dzieci 

Oddział Miejski  
w Wągrowcu 

 

 
 

 

 

30 osób 
z powiatu 

wągrowieckiego  
 
 
 
 

 

 

Trener  
Marcin Dziekan  

 

Nie 
dotyczy 

 

1.500 zł 
 

 

1.000 zł 
 

 

 

170 zł 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

1.000 zł 
kwota 

wykorzystanej  

dotacji   

 

A) 
Umowa zawarta  

i zrealizowana 

 

W ramach zadania zostało 
zorganizowane szkolenie z prelekcjami 

na temat diety dla dzieci i młodzieży 

oraz ich opiekunów z terenu powiatu 
wągrowieckiego. Dzieci zapoznały się 

jakie potrawy należy wyeliminować,  

jak dobrać dietę, która wraz z treningiem 
siłowym przyniesie zakładane rezultaty. 

Celem zadania było wpojenie zdrowych 

nawyków i zachęcenie do zdrowego  
i sportowego spędzania czasu. Zadanie 

przeprowadził trener Marcin Dziekan  

w ORW WIELSPIN w Wągrowcu. 

 

10. 
 

 

,,KONKURS 

PLASTYCZNY MAŁY 

KONSUMENT 2020” 

 
Upowszechnianie  

i ochrona praw 

konsumentów 
 

 
 

 

Towarzystwo  

Przyjaciół Dzieci 

Wielkopolski Oddział 
Regionalny 

Towarzystwo  

Przyjaciół Dzieci 
Oddział Miejski  

w Wągrowcu 

 

Dzieci, młodzież 

i dorośli z terenu 

powiatu 
wągrowieckiego. 

Liczba 

beneficjentów 
minimum  

80 osób 

 

Członkowie 

Towarzystwa 

Przyjaciół Dzieci 
Wielkopolski  

Oddział Regionalny, 

Towarzystwo  
Przyjaciół Dzieci 

Oddział Miejski  

 

Nie 

dotyczy 

 

2.500 zł 
 

2.000 zł 
 

230 zł 

wkład własny 
finansowy 

 

 

 

2.000 zł  

kwota  

zwróconej 
dotacji 

   
dotacja nie 

została 
wykorzystana  

 

C) 

Umowa zawarta  

ale niezrealizowana 
 

Rozwiązanie umowy 

na mocy porozumienia 

stron + protokół  
z powodu sytuacji 

epidemicznej 

 

Zadanie nie zostało zrealizowane  

z powodu sytuacji epidemicznej 

związanej z COVID-19  
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L.p. 
 

Nazwa i zakres 

zadania 

 

Oferent 
 

Liczba i rodzaj 

beneficjentów 

zadania 

 

Wkład pozafinansowy 

oferenta 
 

 

Źródło finansowania 
 

Umowa: 
a) zawarta 

 i zrealizowana 

b) nie została zawarta 

c) zawarta ale   

niezrealizowana 

d)rozwiązana przez Powiat z 

przyczyn zależnych od 

organizacji 

 

Korzyści wynikające z realizacji zadania, 

osiągnięte cele i rezultaty  

(w tym liczbowe określenie działań  

np. ilość szkoleń, kursów, warsztatów, 

programów, konkursów, imprez, projektów, 

materiałów promocyjnych i informacyjnych 

itp. podać nazwę i tematykę) 

 

Liczba osób 

zaangażowanych  

w realizację zadania  

(w tym wolontariusze) 

 

Wkład 

rzeczowy 

 

Wnioskowa

na kwota 

dotacji 

 

Wysokość 

dotacji 

 z powiatu 

 

Środki własne  

i środki  

z innych źródeł 

 

Kwota 

wykorzystanej/ 

niewykorzystanej 

dotacji 

 w Wągrowcu 

Członkowie 
stowarzyszenia 

prowadzący 

szkolenie z zakresu 
tematyki 

konsumenckiej  

wśród dzieci, 
młodzieży  

i dorosłych 

 

w całości 

z powodu 
sytuacji 

epidemicznej 

związanej  
z COVID-19  

 

związanej  

z COVID-19  
 

 

11. 
 

 

,,PATROLE 

MOTOROWODNE  

WOPR W SEZONIE 

LETNIM 2020” 

Porządek 

i bezpieczeństwo 

publiczne 

 

WOPR 
Województwa 

Wielkopolskiego 

Oddział Powiatowy 
w Wągrowcu   

 

Ratownicy 
zrzeszeni  

w WOPR Oddział 

Powiatowy  
w Wągrowcu 

 

Ratownicy WOPR 
30 osób 

 

Łódź 

motorowodna 

WOPR, 

samochód  

do transportu 
łodzi 

 

1.700 zł 

 

1.700 zł 

 

Nie 
dotyczy 

 

 1.700 zł 
kwota  

niewykorzystanej  

dotacji 
 

 Zadanie nie 
zostało 

zrealizowane  

z powodu braku 

realizacji 

wymaganych 

rezultatów. 
Kwota dotacji 

została zwrócona, 
naliczono odsetki 

w wysokości 

31,34 zł. 
 

 

C) 
Umowa zawarta  

ale niezrealizowana 
 

Nie osiągnięto 

zakładanych 
rezultatów – 

wykonano zbyt mało 

patroli w stosunku  

do złożonej oferty  

i podpisanej umowy. 

 

Nie osiągnięto zakładanych rezultatów 
czyli określonej liczby patroli 

motorowodnych. W ramach zadania 

dokonano zakupu paliwa dla realizacji 
patroli motorowodnych na terenie jezior 

powiatu wągrowieckiego (dla pojazdu 

samochodowego i dla łodzi), napełniono 
butle z tlenem do tlenoterapii. 
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                                   Załącznik Nr 3 

,,Wysokość niewykorzystanych/zwróconych środków finansowych z udzielonych dotacji w trybie konkursowym oraz pozakonkursowym w 2020r.” 
 

 

L.p. 

 

Nazwa zadania/zakres 

 

 

OFERENT 
 

 

Niewykorzystane lub zwrócone środki wraz z uzasadnieniem 
 

 

Tryb konkursowy 

 

 

Tryb pozakonkursowy 

,,małe granty” 
 

 

Kwota 
 

Uwagi 

 

    1. 

 

,,WYPOCZYNEK LETNI DZIECI I MŁODZIEŻY  
Z POWIATU WĄGROWIECKIEGO  

W KARPACZU I  PRADZE” 
 

Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym  

wypoczynku dzieci i młodzieży 
 

 

Parafia Rzymskokatolicka  
pw. św. Wojciecha  

w Wągrowcu 

 

Nie dotyczy  

4.000 zł 

 

Umowa nie została zawarta z powodu 
sytuacji epidemicznej związanej  

z COVID-19  

 

 
2. 

 

AUDYCJE MUZYCZNE DLA PRZEDSZKOLI  

POWIATU WĄGROWIECKIEGO 
 

Kultura i sztuka 

 

Stowarzyszenie  

im. Adama z Wągrowca  

Wspieramy Nasze Talenty 
 

 

 

Nie dotyczy 
 

2.520 zł 

 

Umowa zawarta i zrealizowana częściowo 

z powodu sytuacji epidemicznej związanej  

z COVID-19  
 
 

 
3. 

 

 

TEATRALNA WIOSNA Z TPD 2020 
 

Kultura i sztuka 
 

 

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 

Wielkopolski Oddział Regionalny 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział 

Miejski w Wągrowcu  
 

 

Nie dotyczy  

3.000 zł 

 

Umowa została zawarta ale niezrealizowana. 

Rozwiązanie umowy na mocy 
porozumienia stron + protokół z powodu 

sytuacji epidemicznej związanej  

z COVID-19  
 

 
4. 

 

 

WARSZTATY WIELKANOCNE 2020 
 

 

Kultura i sztuka 
 

 

Towarzystwo Społeczno – Prawne 

w Wągrowcu 

 

Nie dotyczy  

1.600 zł 

 

 

 

 

Umowa została zawarta ale niezrealizowana. 

Rozwiązanie umowy na mocy 
porozumienia stron + protokół z powodu 

sytuacji epidemicznej związanej  

z COVID-19  
 

 

5. 
 

 

ZAWODY WĘDKARSKIE Z OKAZJI 

MIĘDZYNARODOWEGO DNIA DZIECKA POŁĄCZONE Z 
PIKNIKIEM RODZINNYM             

 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej  
 

 

Okręg Nadnotecki 

Polski Związek Wędkarski  
Koło Wągrowiec 

 

Nie dotyczy  

8.030 zł 

 

Umowa nie została zawarta z powodu 

sytuacji epidemicznej związanej  
z COVID-19  

 

 
6. 

 

 

,,POŻEGNANIE LATA Z TPD – LATAWIEC” 
 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej  
 

 

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 

Wielkopolski Oddział Regionalny 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział 

Miejski w Wągrowcu  
 

 

Nie dotyczy  

17,85 zł 

 

Kwota dotacji została zwrócona na konto 

bankowe Zleceniodawcy, ponieważ pobrano 
część dotacji w nadmiernej wysokości 

 

 

7. 
 

 

ORGANIZACJA WYJAZDU NA TARGI MOTOCYKLOWE 

,,WARSAW MOTORCYCLE SHOW 2020” 
 

Turystyka i krajoznawstwo 
 

 

Wągrowieckie Stowarzyszenie  

Miłośników Motoryzacji  

 

 

Nie dotyczy 
 

 

3.000 zł 
 

 

Umowa została zawarta ale niezrealizowana. 

Rozwiązanie umowy na mocy 

porozumienia stron + protokół z powodu 
sytuacji epidemicznej związanej  

z COVID-19  
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L.p. 

 

Nazwa zadania/zakres 

 

 

OFERENT 
 

 

Niewykorzystane lub zwrócone środki wraz z uzasadnieniem 
 

 

Tryb konkursowy 

 

 

Tryb pozakonkursowy 

,,małe granty” 
 

 

Kwota 
 

Uwagi 

 

8. 

 

 

,,WYCIECZKA MŁODZIEŻOWEJ ORKIESTRY DĘTEJ  
W PIENINY Z WYPADEM NA SŁOWACKI RAJ”                                                                              

                                                                                           

Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku  

dzieci i młodzieży 
 

 

Nie dotyczy 
 

Stowarzyszenie Pomocy Uczniom  
im. Jana Pawła II w Mieścisku 

 

3.700 zł 
 

 

Umowa nie została zawarta z powodu 
sytuacji epidemicznej związanej  

z COVID-19  

 

 
9. 

 

,,JAK LOLEK STAŁ SIĘ ŚWIĘTYM – OBCHODY SETNEJ 
ROCZNICY URODZIN JANA PAWŁA II” 

 

Kultura i sztuka 
 

 

Nie dotyczy 
 

Stowarzyszenie Pomocy Uczniom  
im. Jana Pawła II w Mieścisku 

 

5.000 zł 
 

 

Umowa nie została zawarta z powodu 
sytuacji epidemicznej związanej  

z COVID-19  

 
 

10. 
 

 

,,ORGANIZACJA  

XII POWIATOWEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO  
PT. ,,NA SKRZYDŁACH KSIĄŻEK”. KONKURS  

POŁĄCZONY JEST ZE SPOTKANIEM AUTORSKIM   

(Z DZIEIDZINY LITERATURY I MEDIÓW)” 
 

Kultura i sztuka 
         

 

Nie dotyczy 
 

Stowarzyszenie Pomocy Uczniom  

im. Jana Pawła II w Mieścisku 
 

4.000 zł 
 

 

Umowa nie została zawarta z powodu 

sytuacji epidemicznej związanej  

z COVID-19  

 

 

11. 

 

„REGIONALNY FESTIWAL POLSKIEJ PIOSENKI IM. IRENY 

JAROCKIEJ”   
 

Kultura i sztuka  
 

 

Nie dotyczy 
 

Stowarzyszenie  

na Rzecz Rozwoju Gminy Wapno 

 

 

2.300 zł 
 

 

Umowa nie została zawarta z powodu 

sytuacji epidemicznej związanej  

z COVID-19  
 

 

12. 

 

FESTYN ,,WAKACJE CZAS ZACZĄĆ” SREBRNA GÓRA 2020 
 

 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 
 

 

Nie dotyczy 
 

Stowarzyszenie  

na Rzecz Rozwoju Gminy Wapno 

 

 

2.300 zł 
 

 

Umowa nie została zawarta z powodu 

sytuacji epidemicznej związanej  

z COVID-19  
 

 

13. 
 

 

,,XXVII SIENNEŃSKIE BIEGI PRZEŁAJOWE, SIENNO 2020” 
 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 

 

Nie dotyczy 

 

 

 

Stowarzyszenie Europejskiego 

Dziedzictwa Kulturowego  

w Siennie 
 

 

3.000 zł 
 

 

Umowa nie została zawarta z powodu 

sytuacji epidemicznej związanej  

z COVID-19  
 

 

14. 

 

 

,,KARPACZ I OKOLICE” 
 

Wspieranie osób starszych 
 

 

Oddział Rejonowy Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów  

i Inwalidów w Wągrowcu 

 

Nie dotyczy 
 

 

 

2.500 zł 
 

 

Umowa nie została zawarta z powodu 
sytuacji epidemicznej związanej  

z COVID-19  
 

 

15. 

 

 

SENIOR Z POWIATU WĄGROWIECKIEGO  
W CENTRUM ODDZIAŁYWAŃ EDUKACYJNYCH 

 

Wspieranie osób starszych 
 

 

 

 

Wągrowiecki Uniwersytet Trzeciego 
Wieku 

 

Nie dotyczy 
 

 

1.930 zł 
 

 

Umowa zawarta i zrealizowana częściowo 
z powodu sytuacji epidemicznej związanej  

z COVID-19  
 

 

16. 

 

DZIAŁANIA NA RZECZ PROMOWANIA IDEI NIESIENIA 
POMOCY CHORYM NA CHOROBY NOWOTWOROWE,  

W TYM W FAZIE TERMINALNEJ POSZERZAJĄCE 

 

Stowarzyszenie im. Ks. Jerzego 
Niwarda Musolffa  

w Wągrowcu 

 

Nie dotyczy 

 

 

9.000 zł 

 

Umowa została zawarta ale niezrealizowana. 
Rozwiązanie umowy na mocy 

porozumienia stron + protokół z powodu 
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L.p. 

 

Nazwa zadania/zakres 

 

 

OFERENT 
 

 

Niewykorzystane lub zwrócone środki wraz z uzasadnieniem 
 

 

Tryb konkursowy 

 

 

Tryb pozakonkursowy 

,,małe granty” 
 

 

Kwota 
 

Uwagi 

 ŚWIADOMOŚĆ I WIEDZĘ MIESZKAŃCÓW POWIATU 

WĄGROWIECKIEGO W ZAKRESIE NIESIENIA POMOCY  

I OPIEKI LUDZIOM CHORYM ORAZ ICH RODZINOM 
 

Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza  

w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności 

leczniczej (Dz. U. z 2020r. poz.295 ze zm.) 
 

 

 sytuacji epidemicznej związanej  

z COVID-19  

 

 

17. 
 

 

ORGANIZACJA VII POWIATOWEGO SPOTKANIA  

ZE SZTUKĄ PT. ,,KULINARNA WIOSNA TEATRALNA – 

MIEŚCISKO 2020” 
 

Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza  

w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.  

o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020r. poz. 295 ze zm.) 
 

 

Nie dotyczy 
 

Stowarzyszenie Pomocy Uczniom  

im. Jana Pawła II w Mieścisku 
 

3.000 zł 
 

 

Umowa została zawarta ale niezrealizowana. 

Rozwiązanie umowy na mocy 

porozumienia stron + protokół z powodu 
sytuacji epidemicznej związanej  

z COVID-19  

 

 

18. 

 

 

,,KONKURS PLASTYCZNY MAŁY KONSUMENT 2020” 
 

Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów 
 

 
 

 

Nie dotyczy 

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
Wielkopolski Oddział Regionalny 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  

Oddział Miejski w Wągrowcu 
 

 

2.000 zł 
 

 

Umowa została zawarta ale niezrealizowana. 
Rozwiązanie umowy na mocy 

porozumienia stron + protokół z powodu 

sytuacji epidemicznej związanej  
z COVID-19  

 

 

19. 

 

,,ROZPOCZNIJ BEZPIECZNE WAKACJE Z TPD 2020” 
 

Porządek i bezpieczeństwo publiczne 

 

 

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 

Wielkopolski Oddział Regionalny 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  

Oddział Miejski w Wągrowcu 
 

 

Nie dotyczy 
 

3.000 zł 
 

 

Umowa nie została zawarta z powodu 

sytuacji epidemicznej związanej  

z COVID-19  
 

 

20. 
 

 

,,PATROLE MOTOROWODNE WOPR W SEZONIE LETNIM 

2020” 
 

Porządek i bezpieczeństwo publiczne 
 

 

 

Nie dotyczy 

 

WOPR Województwa 

Wielkopolskiego Oddział Powiatowy 

w Wągrowcu   

 

1.731,34 zł 
 

 

Nie osiągnięto zakładanych rezultatów - 

wykonano zbyt mało patroli w stosunku do 

złożonej oferty i podpisanej umowy. 
 

 
21. 

 

 

  PROMOCJA REGIONU NA TURNIEJU EUROPEJSKIM  

W WIEDNIU II EDYCJA 
 

Działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania 

kontaktów i współpracy między społeczeństwami    
 

 

 

Wągrowiecki Uniwersytet  

Trzeciego Wieku 

 

Nie dotyczy  

2.000 zł 
 

 

Umowa nie została zawarta z powodu 

sytuacji epidemicznej związanej  
z COVID-19  

 

 

Suma: 
 

 

             67.629,19 zł 
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                                                                                                                                                                                           Załącznik Nr 4 

 

 

 

 

 

 

,,Dokumentacja zdjęciowa z zrealizowanych zadań publicznych 

przez organizacje pozarządowe w 2020 roku” 
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Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu 

Nazwa zadania:  ,,XXX Turniej piłki nożnej drużyn osiedlowych – Mundialito” 

 

            

 

            

 

fot. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu 
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Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu 

Nazwa zadania:  ,,POŻEGNANIE LATA Z TPD – LATAWIEC” 

 

           

 

       

 

fot. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu 
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Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu 

Nazwa zadania:  ,,WYCIECZKI Z TPD 2020” 

 

          

 

                                

 

fot. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu 
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Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu 

Nazwa zadania: Szkolenie „Jedz zdrowo i rośnij w siłę z TPD 2020” 

 

            

 

           

 

 

fot. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu 
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Stowarzyszenie im. Adama z Wągrowca Wspieramy Nasze Talenty 

Nazwa zadania:  ,,AUDYCJE MUZYCZNE DLA PRZEDSZKOLI POWIATU WĄGROWIECKIEGO” 

 

          

 

         

 

fot. Stowarzyszenie im. Adama z Wągrowca Wspieramy Nasze Talenty 
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Klub Jeździecki ,,SOKÓŁ” Damasławek 

Nazwa zadania: „Regionalne zawody w skokach przez przeszkody XVIII Memoriał Angeliki Jach” 

                              

                              

 

fot. Piotr Mazurek 

 

 
 


