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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 2021 zakres współpracy Powiatu 

Wągrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego, był przyjęty uchwałą Nr XXIII/194/2020 Rady Powiatu 

Wągrowieckiego z dnia 28 października 2020r. w sprawie „Rocznego Programu Współpracy 

Powiatu Wągrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 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 2021 rok” zawierał katalog 17 zadań priorytetowych w 14 zakresach, które były zlecane 

organizacjom pozarządowym. 

 Na realizację zadań publicznych objętych Rocznym Programem Współpracy w 2021r. 

zaplanowano kwotę w wysokości 160.000,00 zł, w tym:  

- 130.000,00 zł na tryb konkursowy, 

-   30.000,00 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. 

Kierownicy poszczególnych wydziałów/jednostek uchwałę wraz z ogłoszeniem  

o otwartym konkursie ofert przedstawiali Zarządowi indywidualnie, każdy ze swojego zakresu.                                                                                                                      

W 2020r. Zarząd Powiatu Wągrowieckiego ogłosił łącznie 15 otwartych konkursów 

ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych.  Konkursy ofert zostały ogłoszone 19 listopada 

2020r. 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 i sportu,  

• turystyki i krajoznawstwa,  

• przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju przedsiębiorczości,  

• wspierania pieczy zastępczej,  

• wspierania osób z niepełnosprawnością,  

• wspierania 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.),  
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• upowszechniania i ochrony praw konsumentów,  

• działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami.  

W konkursach wzięło udział 17 organizacji pozarządowych, które złożyły łącznie 28 

ofert, w tym: 

• 20 ofert rozpatrzono pozytywnie, 

• 8 ofert rozpatrzono negatywnie, gdyż: 

➢ 2 oferty nie spełniły wymogów formalnych, 

➢ 6 ofert nie otrzymało dofinansowania z przyczyn merytorycznych (z powodu 

otrzymania mniejszej liczby punktów przyznanych przez Komisję Konkursową                     

w odniesieniu do innych ofert a Wągrowieckie Stowarzyszenie Społeczno – kulturalne 

im. Stanisława Przybyszewskiego w dniu 7 stycznia 2021 roku przed rozstrzygnięciem 

konkursu ofert złożyło pismo z prośbą o wycofanie oferty). 

W konkursach ofert Zarząd Powiatu Wągrowieckiego przyznał środki na realizację 

zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w wysokości 103.500,00 zł. 

Wykaz ofert złożonych w otwartych konkursach 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 5.000,00 zł): 
➢ złożono 1ofertę, która spełniła wymogi formalne i przyznano dotację w wysokości 5.000,00 zł. 

 
 

• organizacja konkursów poszerzających wiedzę i umiejętności uczniów lub przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym 

o zasięgu powiatowym (ponadgminnym) 
 

 

1.1. 
 

 

TOWARZYSTWO  

SPOŁECZNO – PRAWNE  

W WĄGROWCU 
 

 

 

EDUKACJA DLA KAŻDEGO 2021 

 

 

5.000,00 zł 

 

 

5.000,00 zł 

 

2. Z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży (do 5.000 zł): 
 

➢ złożono 1 ofertę, która spełniła wymogi formalne i przyznano dotację w wysokości 5.000,00 zł. 
 
 

• organizacja wypoczynku letniego i zimowego 
 

 

2.1. 
 

 

 

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ 

DZIECI WIELKOPOLSKI 

ODDZIAŁ REGIONALNY 

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ 

DZIECI ODDZIAŁ MIEJSKI                      

W WĄGROWCU 
 

 

 

 

WYCIECZKI Z TPD 2021 

 

 

3.500,00 zł 

 

 

3.500,00 zł 
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3. Z zakresu kultury i sztuki (do 20.000,00 zł): 
 

➢ złożono 6 ofert, 

➢ 5 ofert spełniło wymogi formalne, 

➢ 3 oferty otrzymały dotacje w wysokości 20.000,00 zł, 

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

➢ 1 oferta nie podlegała ocenie, ponieważ została złożona przez Oferenta prośba o wycofanie oferty. 

 
 

 

• 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 
 

 

3.1. 

 

 

EUROPEJSKA FUNDACJA 

KULTURY I EKOLOGII  

Z POZNANIA 
 

 

OLGIERD ŁUKASZEWICZ & WITEK 
ŁUKASZEWSKI - LA CATHEDRAL 

 

14.858,80 zł 
 

0,00 zł 

 

3.2. 

 

STOWARZYSZENIE 

ANATOMIA ROCKA 

Z POZNANIA 

 

WARSZTATY PERKUSYJNE Z MACIEJEM 
ŚLIMAKIEM STAROSTĄ W WĄGROWCU 

 

 

7.352,00 zł 
 

7.352,00 zł 

 

3.3. 

 

FUNDACJA ROZWOJU 

KINEMATOGRAFII 

Z WARSZAWY 
 

 

MUZYCZNE KINO  

W WĄGROWCU 

 

11.600,00 zł 
 

10.412,00 zł 

 

3.4. 

 

 

 

WĄGROWIECKIE 

STOWARZYSZENIE 

SPOŁECZNO – KULTURALNE  

IM. STANISŁAWA 

PRZYBYSZEWSKIEGO 
 

 

 
 

 

ULOTKA O HISTORII  

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. 
POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH  

W WĄGROWCU 

 

Wągrowieckie Stowarzyszenie  

Społeczno – Kulturalne  

im. Stanisława Przybyszewskiego  

w dniu  07.01.2021r. złożyło pismo  

z prośbą o wycofanie oferty 
 

 

3.5. 

 
 

 

KONKURS RECYTATORSKI "PRZESTRZENIE 

SŁOWA. WIERSZE POETÓW ZWIĄZANYCH 

DAWNIEJ I DZIŚ Z I LO W WĄGROWCU" 

 

2.236,00 zł 
 

2.236,00 zł 

 

3.6. 

 

FILM O HISTORII I LICEUM 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. POWSTAŃCÓW 
WIELKOPOLSKICH W WĄGROWCU 

 

 

0,00 zł 
 

0,00 zł 

 

4. Z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu (do 40.000,00 zł): 
 

➢ złożono 10 ofert, 

➢ 7 ofert otrzymało dotacje w wysokości 40.000,00 zł, 

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

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

 

 

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

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

 

4.1. 

 

 

KLUB JEŹDZIECKI ,,SOKÓŁ” 

DAMASŁAWEK 

 

 

REGIONALNE ZAWODY  
W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY - XIX 

MEMORIAŁ ANGELIKI JACH 
 

 

10.000,00 zł 
 

  10.000,00 zł 

 

 

4.2. 

 

 

FUNDACJA PIOTRA REISSA 

 

 

 

 

 

 

TRENINGI PIŁKARSKIE ORAZ UDZIAŁ  
W ROZGRYWKACH WIELKOPOLSKIEGO 

ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ I WIELKOPOLSKO-

LUBUSKICH LIG PIŁKARSKICH DLA DZIECI  
I MŁODZIEŻY Z POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

 

 

12.000,00 zł 
 

   10.200,00 zł 

 

4.3. 

 

IGRZYSKA PRZEDSZKOLAKÓW – TURNIEJ DLA 
NAJMŁODSZYCH 

 

3.500,00 zł 
 

3.500,00 zł 

 

4.4. 

 

 

ZAJĘCIA SPORTOWE DLA ZAWODNIKÓW 
AKADEMII PIŁKARSKIEJ REISSA Z POWIATU 

WĄGROWIECKIEGO 
 

 

4.500,00 zł 
 

0,00 zł 

 

4.5. 
 

 

OKRĘG NADNOTECKI 

POLSKIEGO ZWIĄZKU 

WĘDKARSKIEGO  

W PILE 

 
 

 

ZAWODY WĘDKARSKIE Z OKAZJI 
MIĘDZYNARODOWEGO DNIA DZIECKA 

POŁĄCZONE  

Z PIKNIKIEM RODZINNYM 
 

 

10.800,00 zł 
 

6.000,00 zł 

 

 

  4.6. 
 

 

ZAWODY WĘDKARSKIE  

O PUCHAR LATA NA PAŁUKACH 
 

 

7.000,00 zł 
 

0,00 zł 

https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=232435
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=232435
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=233861
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=233861
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=236309
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=236309
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=236146
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=236146
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=236146
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=236146
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=236132
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=236132
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=236132
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=236170
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=236170
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=236170
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=235212
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=235212
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=235212
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=235212
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=235212
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=235229
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=235229
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=235928
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=235928
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=235928
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=234274
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=234274
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=234274
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=234274
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=235863
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=235863
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4.7. 

 

GMINNY LUDOWY KLUB 

SPORTOWY "SOKÓŁ" 

DAMASŁAWEK 
 
 

 

TURNIEJ PIŁKARSKI DZIECI  

I MŁODZIEŻY -  
"PRZYSZŁOŚĆ FUTBOLU" 

 

5.000,00 zł 
 

4.000,00 zł 

 

 

4.8. 

 

 

 

TOWARZYSTWO 

PRZYJACIÓŁ DZIECI 

WIELKOPOLSKI ODDZIAŁ 

REGIONALNY, 

TOWARZYSTWO 

PRZYJACIÓŁ DZIECI 

ODDZIAŁ MIEJSKI  

W WĄGROWCU 
 

 

"XXXI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ DRUŻYN 

OSIEDLOWYCH - MUNDIALITO" 

 

4.500,00 zł 
 

3.500,00 zł 

 

4.9. 

 

 

"POŻEGNANIE LATA Z TPD - LATAWIEC" 
 

3.800,00 zł 
 

2.800,00 zł 

 

4.10. 

 

 

FUNDACJA INSTYTUT 

BIAŁOWIESKI 

 

CENTRUM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU. 

"OKRĄGŁY STÓŁ DLA PUSZCZY 
BIAŁOWIESKIEJ".WWW.FESTIWALPUSZCZYBIA

LOWIESKIEJ.PLWWW.FESTIWALBIALOWIESKI.

PL WWW.FESTIWALZUBRA.PL 
WWW.FORESTFESTIVAL.EU 

 

 

38.000,00zł 
 

Oferta  

nie spełniła 

wymogów 

formalnych 

 

5. Z zakresu turystyki i krajoznawstwa (do 5.000,00 zł) 
 

➢ złożono 1 ofertę, która spełniła wymogi formalne i przyznano dotację w wysokości 5.000,00 zł. 
 

 

 

• 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 
 

 

 

5.1. 

 

STOWARZYSZENIE POMOCY 

UCZNIOM 

 IM. JANA PAWŁA II  

W MIEŚCISKU 

 

 

WYCIECZKA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZA 

MŁODZIEŻOWEJ ORKIESTRY DĘTEJ W PIENINY  
Z WYPADEM NA SŁOWACKI RAJ 

 

 

5.000,00 zł 

 

5.000,00 zł 

 

6. Z zakresu przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju przedsiębiorczości (do 3.000,00 zł) 
 

➢ złożono 2 oferty, 

➢ 1 oferta otrzymała dotacje w wysokości 3.000,00 zł, 

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

 

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

pomocy prawnej w planowaniu rozwoju kariery zawodowej w ramach poradnictwa zawodowego – organizacja  

4 porad grupowych dla osób chcących podjąć własną działalność gospodarczą (porady w formie zajęć z grupą  

w sali szkoleniowej PUP lub w formie zdalnych zajęć z grupą poprzez Internet (min. 40 osób) 
 

 

 

6.1. 

 

 

TOWARZYSTWO 

SPOŁECZNO-PRAWNE 

W WĄGROWCU 
 

 

SZKOLENIA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH 2021 
 

3.000,00 zł 
 

3.000,00 zł 

 

 
 

 

6.2. 

 

STOWARZYSZENIE 

"POMAGA.MY" 

 

UDZIELANIE BEZROBOTNYM  

I POSZUKUJĄCYM PRACY POMOCY PRAWNEJ 
 

 

2.840,00 zł 
 

Oferta  

nie spełniła 

wymogów 

formalnych 
 

 

7. Z zakresu pomocy wspierania pieczy zastępczej (do 3.000,00 zł) 
 

➢ nie złożono ofert 
 

 

• organizacja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego  – nie złożono ofert 
 

 

8. Z zakresu wspierania osób z niepełnosprawnością (do 10.000,00 zł) 
 

➢ złożono 1 ofertę, która spełniła wymogi formalne i przyznano dotację w wysokości 10.000,00 zł 
 

 

• wspieranie aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych z Powiatu Wągrowieckiego 
 

 

8.1. 

 

 

POLSKI ZWIĄZEK 

NIEWIDOMYCH OKRĘG 

WIELKOPOLSKI Z SIEDZIBĄ  

W POZNANIU ZARZĄD KOŁA  

POWIATOWEGO  

W WĄGROWCU 

 

OŚMIODNIOWY WYJAZD  

DO ZAKOPANEGO, KONTYNUACJA SZKOLENIA  
Z ORIENTACJI PRZESTRZENNEJ  

Z INSTRUKTOREM DLA ZORGANIZOWANEJ 

GRUPY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W DNIACH  
OD 25.05.2021 DO 01.06.2021 

 

 

10.000,00 zł 
 

10.000,00 zł 

https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=234971
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=234971
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=234971
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=236511
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=236511
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=235684
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=237083
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=237083
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=237083
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=237083
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=237083
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=237083
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=235332
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=235332
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=235332
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=236550
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=236906
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=236906
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=233909
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=233909
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=233909
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=233909
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=233909
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=233909
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9. Z zakresu wspierania osób starszych (do 15.000,00 zł) 
 

➢ złożono 2 oferty, które spełniły wymogi formalne, 

➢ 1 oferta otrzymała dotację w wysokości 7.000,00 zł, 

➢ 1 oferta nie otrzymała dotacji, ze względu na otrzymaną negatywną ocenę merytoryczną. 

 
 

 

• wspieranie aktywności i sprawności osób starszych oraz zapobieganie ich wykluczeniu społecznemu  

i marginalizacji w środowisku zamieszkania 
 

 

9.1. 
 

 

WĄGROWIECKI 

UNIWERSYTET TRZECIEGO 

WIEKU 

 

 KONTYNUACJA KSZTAŁCENIA 

USTAWICZNEGO OSÓB STARSZYCH  

Z POWIATU WĄGROWIECKIEGO 
 

 

7.000,00 zł 
 

7.000,00 zł 

 

9.2. 

 

 

ODDZIAŁ REJONOWY 

POLSKIEGO ZWIĄZKU 

EMERYTÓW, RENCISTÓW 

I INWALIDÓW  

W WĄGROWCU 
 

 

WSPIERANIE AKTYWNOŚCI I SPRAWNOŚCI OSÓB 

STARSZYCH ORAZ ZAPOBIEGANIE ICH 
WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU  

I MARGINALIZACJI W ŚRODOWISKU 

ZAMIESZKANIA 
 

 

4.000,00 zł 
 

0,00 zł 

 

10. Z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego (do 8.000,00 zł) 
 

➢ złożono 1ofertę, która spełniła wymogi formalne i przyznano dotację w wysokości 4.000,00 zł 

 
 

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

pojętego bezpieczeństwa (imprezy, pokazy) związane z tym szkolenia oraz zawody promujące bezpieczeństwo, 

ponadto publikacje związane z bezpieczeństwem) (do 4.000,00 zł) - nie złożono ofert 
 

 

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

kursów ratowników wodnych (do 4.000,00 zł) 
 

 

10.2.1. 

 

 

WOPR WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁ 

POWIATOWY W WĄGROWCU 
 

 

KURS NA STOPIEŃ MŁODSZEGO RATOWNIKA 

WOPR 2021 

 

4.000 zł 
 

4.000 zł 

 

11. 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 12.000,00 zł) 
 

➢ złożono 1 ofertę, która spełniła wymogi formalne i przyznano dotację w wysokości 2.000,00 zł 

 
 

  1)  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 8.000,00 zł) - nie złożono ofert 
 
 

 

 

2) 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 4.000,00 zł) 
 

 

11.2.1. 

 

 

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ 

DZIECI WIELKOPOLSKI 

ODDZIAŁ REGIONALNY, 

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ 

DZIECI ODDZIAŁ MIEJSKI  

W WĄGROWCU 
 

 

"SZKOLENIE JEDZ ZDROWO I ROŚNIJ W SIŁĘ  

Z TPD 2021" 

 

2.000,00 zł 
 

2.000,00 zł 
 

 

12. Z zakresu upowszechniania i ochrony praw konsumentów (do 2.000,00 zł) 
 

➢ złożono 1 ofertę, która spełniła wymogi formalne i przyznano dotację w wysokości 2.000,00 zł 

 
 

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

zorganizowanie konkursów, szkoleń dla mieszkańców powiatu 
 

 

 

12.1. 

 

TOWARZYSTWO  

SPOŁECZNO – PRAWNE  

W WĄGROWCU 
 

 

 
 

 

PRAWA KONSUMENTA 2021 

 

2.000,00 zł 
 

2.000,00 zł 
 

https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=233009
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=233009
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=233009
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=232563
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=232563
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=232563
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=232563
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=232563
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=236480
https://www.witkac.pl/#/offer/view?id=236480
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13. Z zakresu działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami (do 2.000,00 zł) 
 

➢ złożono 1 ofertę, która spełniła wymogi formalne i przyznano dotację w wysokości 2.000,00 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 
 

 

13.1. 

 

 

WĄGROWIECKI 

UNIWERSYTET TRZECIEGO 

WIEKU 
 

 

PROMOCJA REGIONU NA TURNIEJU 

EUROPEJSKIM W WIEDNIU – II EDYCJA 

 

 

2.000 zł 
 

2.000 zł 

 

Podsumowanie otwartych konkursów ofert 

 

  W otwartych konkursach ofert 17 organizacji pozarządowych złożyło łącznie                     

28 ofert, które zostały sprawdzone pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję 

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

W 2021 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 28 ofert złożonych w konkursie:  2 oferty nie 

spełniły 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 20 ofert.   

W 2021r. Zarząd Powiatu Wągrowieckiego przyznał w konkursie środki na realizację 

20 zadań przez organizacje pozarządowe, w łącznej wysokości 103.500,00 zł. 
 

Najczęściej występujące błędy formalne popełniane przez organizacje pozarządowe,  

które podlegały uzupełnieniu: 

➢ brak  podpisu osób uprawnionych pod ofertą, 

➢ w przypadku osób nie dysponujących pieczątkami imiennymi, powinny podpisywać  

się one pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji, której brakuje 

w złożonej ofercie, 

➢ brak aktualnego pełnomocnictwa dla przedstawicieli oddziału terenowego. 
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Najczęściej popełniane błędy przez organizacje pozarządowe, które nie podlegały 

uzupełnieniu: 

➢ oferty nie zostały złożone w wersji papierowej. 

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 2021r. przedstawia tabela nr 3.    

 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 

NA RZECZ ROZWOJU 

GMINY WAPNO 
 

 

Działalność na 

rzecz dzieci  

i młodzieży, w tym 

wypoczynku dzieci 

i młodzieży 
 

 

VI REGIONALNY FESTIWAL 

POLSKIEJ PIOSENKI 

IM. IRENY JAROCKIEJ 
W WAPNIE 

 

 

2.650,00 zł 
 

2.650,00 zł 

 

2. 

 

 

AGENCJA MUZYCZNA 

ROBSOUND ZE SUCHEGO LASU 

 

 

Kultura i sztuka 
 

REALIZACJA KONCERTU 

PT. "POWRÓT NA SCENĘ" 

 

 

4.700,00 zł 
 

Oferta  

nie spełniła 

wymogów 

formalnych 
 

 

3. 

 

 

STOWARZYSZENIE  

POMOCY UCZNIOM 

IM. JANA PAWŁA II  

W  MIEŚCISKU 

 

Kultura i sztuka 
 

  POLA WDZIĘCZNOŚCI – MIEŚCISKIE 

WIECZORY NIEPODLEGŁOŚCIOWE. 
CYKL KULTURALNYCH, 

ARTYSTYCZNYCH I EDUKACYJNYCH 

SPOTKAŃ WSPÓLNOTOWYCH WOKÓŁ 
ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ 

NIEPODLEGŁOŚCI - WIEDZA, 

INFORMACJA, PROMOCJA 
 

 

3.301,00 zł 
 

3.000,00 zł 

 

 

 

 

 

4. 

 

TOWARZYSTWO  

SPOŁECZNO - PRAWNE 

Z WĄGROWCA 

 

 

 

Kultura i sztuka 
 

AUTYZM WŚRÓD NAS 

 

2.900,00 zł 
 

2.900,00 zł 

 

 

 

 
 

5. 

 

 

STOWARZYSZENIE SENIORÓW 

”CYSTERSI” ŁEKNO 

 

Turystyka  

i krajoznawstwo 
 

 

,,WYJAZDOWY DZIEŃ  
Z HISTORIĄ” 

 

 

2.250,00 zł 
 

2.250,00 zł 

 

6. 

 

 

OKRĘG NADNOTECKI POLSKI 

ZWIĄZEK WĘDKARSKI - 

KOŁO WĄGROWIEC 

 

Wspieranie  

i upowszechnianie 

kultury fizycznej 
 

 

,,ZAWODY WĘDKARSKIE 
MEMORIAŁ HENRYKA 

PAPRZYCKIEGO” 

 

 

4.000,00 zł 
 

2.000,00 zł 

 

7. 

 

 

STOWARZYSZENIE WALKING 

FUTBOL POLSKA 

Z ŁODZI 

 

 

 

Wspieranie  

i upowszechnianie 

kultury fizycznej 
 

 

CHODZIMY ZA PIŁKĄ, 

CHODŹ Z NAMI... - ORGANIZACJA 

NOWATORSKICH FORM 
AKTYWNEGO WYPOCZYNKU DLA 

KOBIET 40+ I MĘŻCZYZN 50+ 

 

 

10.000,00 zł 
 

0,00 zł 
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L.p. 
 

Nazwa oferenta 

 

 

Zakres 
 

Nazwa zadania 
 

Wnioskowana 

kwota przez 

organizacje 
 

 

Decyzja 

Zarządu 

Powiatu 

 

8. 

 

 

 

 

 
KLUB JEŹDZIECKI "SOKÓŁ" 

DAMASŁAWEK 

 

 

 
 

 

 

Wspieranie  

i upowszechnianie 

kultury fizycznej 
 

 

III OTWARTE AMATORSKIE 

MISTRZOSTWA POWIATU 

WĄGROWIECKIEGO  
W POWOŻENIU ZAPRZĘGAMI 

KONNYMI 
 

 

7.620,00 zł 
 

7.620,00 zł 
 

 

9. 

 

 

Wspieranie  

i upowszechnianie 

kultury fizycznej 
 

 

POSZERZAMY HORYZONTY 
JEŹDZIECKIE 

 

 

9.500,00 zł 
 

9.500,00 zł 

 

10. 

 

WĄGROWIECKI UNIWERSYTET 

TRZECIEGO WIEKU 

 

Działalność na 

rzecz osób w wieku 

emerytalnym 

 

,,10 LAT DZIAŁALNOŚCI  
WĄGROWIECKIEGO 

UNIWERSYTETU TRZECIEGO 

WIEKU DLA SPOŁECZNOŚCI 
LOKALNEJ” 

 

 

4.000,00 zł 
 

0,00 zł 

 

11. 

 

 

FUNDACJA  ADRA POLSKA 

(ADVENTIST DEVELOPMENT  

AND RELIEF AGENCY POLSKA) 

 W WARSZAWIE 
 

 

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.) 
 

 

GRUPA WSPARCIA DLA  

MIESZKAŃCÓW POWIATU  

WĄGROWIECKIEGO  

 

9.580,00 zł 
 

0,00 zł 

 

12. 

 

 

FUNDACJA CENTRUM DZIAŁAŃ 

PROFILAKTYCZNYCH  

W WIELICZCE 

 

Działalność na 

rzecz dzieci  

i młodzieży, w tym 

wypoczynku dzieci 

i młodzieży 
 

 

TRENING ASERTYWNYCH ZACHOWAŃ – 
REALIZACJA WARSZTATÓW ONLINE  

W SZKOŁACH 
 

 

10.000,00 zł  
 

0,00 zł 

 

13. 

 

 

FUNDACJA EWY JOHANSEN 

"TALENT"  

W POZNANIU  

 

Nauka, edukacja, 

oświata  

i wychowanie 

 

„HISTORIA POLSKIEJ PIOSENKI -  

ONLINE” - PROJEKT EDUKACJI  

KULTURALNEJ KIEROWANY  
DO UCZNIÓW SZKÓŁ W POWIECIE 

WĄGROWIECKIM 

 

 

9.580,00 zł  
 

0,00 zł 

 

14. 

 

 

KLUB MODELARZY BSP  

"LATAMY DRONAMI"  

W WARSZAWIE 

 

Nauka, edukacja, 

oświata  

i wychowanie 

 

CYKL BEZPŁATNYCH  
WEBINARÓW PN " BUDOWANIE  

ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZEŃSTWA  

W ZAKRESIE BSP"  
 

 

9.150,00 zł  
 

Oferta  

nie spełniła 

wymogów 

formalnych 

 
 

15. 

 

 

NOWE HORYZONTY  

W WARSZAWIE 

 

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.) 
 

 

UZALEŻNIENIE? NIE!  
 

9.500,00 zł  
 

0,00 zł 

 

16. 
 

 

STOWARZYSZENIE LWIE SERCA  

W WĄGROWCU 

Działalność na 

rzecz osób 

niepełnosprawnych 

 

WARSZTATY Z ZAKRESU  
REHABILITACJI ODDECHOWEJ 

 

5.870,00 zł  
 

0,00 zł 

 

17. 

 

 

STOWARZYSZENIE NASZ CZAS  

W SWARZĘDZU 

 

Turystyka  

i krajoznawstwo 
 

 

"ODKRYWAMY WIELKOPOLSKĘ.  

POWIAT WĄGROWIECKI ZAPRASZA"  
 

 

9.580,00 zł  
 

0,00 zł 

 

18. 
 

 

STOWARZYSZENIE OPERETKA 

WROCŁAWSKA  
 

 

Kultura i sztuka 

 

OPERETKA NA WYNOS!  
 

8.500,00 zł  
 

0,00 zł 
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Podsumowanie konkursu w trybie pozakonkursowym: 

a) w trybie pozakonkursowym tzw. ,,małych grantów” 17 organizacji pozarządowych 

złożyło łącznie 18 ofert. Nie złożono ofert wspólnych. 

b) przyznano 7 dotacji w łącznej wysokości 29.920,00 zł, 2 oferty nie otrzymały dotacji  

z powodu nie spełnienia wymogów formalnych, 9 ofert nie otrzymało dotacji z powodu 

nie uznania celowości zadania, 

c) zawarto 7 umów z 6 organizacjami na wsparcie realizacji zadań publicznych                                   

w trybie pozakonkursowym. 

3. Podsumowanie współpracy finansowej 
 

  W 2021 roku w trybie konkursowym i pozakonkursowym złożono łącznie 46 ofert,  

z których dofinansowano 27 zadań o charakterze powiatowym. 

 Podsumowanie Programu Współpracy pod względem wykorzystania środków 

finansowych przeznaczonych na jego realizację przedstawia tabela nr 4.   

Tabela nr 4 

 

Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu Współpracy 

Powiatu Wągrowieckiego z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku 

 
 

 

Ogólna kwota przeznaczona 

na realizację  

Programu Współpracy 
 

 

 Kwota dotacji rozdysponowana przez  

Zarząd Powiatu Wągrowieckiego 

(tryb konkursowy i pozakonkursowy) 

 

160.000,00 zł 
 

Wskaźnik wykonania: 

83,39% 

 

Pozostała kwota:  

26.580,00 zł, co stanowiło 
 

16,61 % 
 

 

Tryb konkursowy 

 

 

Tryb pozakonkursowy  

tzw. ,,małe granty” 
 

 

103.500,00 zł 

 

 

29.920,00 zł 

 

 

Suma: 133.420,00 zł 
 

 

 

 Zbiorcze sprawozdanie rzeczowe i finansowe z dotacji przyznanych organizacjom 

pozarządowym w otwartym konkursie ofert w 2021r. przedstawia załącznik nr 1. 

Zbiorcze sprawozdanie rzeczowe i finansowe z dotacji przyznanych organizacjom 

pozarządowym w 2021r. w trybie tzw. ,,małych grantów” przedstawia załącznik nr 2. 

 Wysokość niewykorzystanych/zwróconych środków finansowych z dotacji udzielonych 

w trybie konkursowym i pozakonkursowym w 2021r. przedstawia załącznik nr 3. 
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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. 

2. Konsultacje aktów prawa miejscowego 
 

W 2021 roku skonsultowano 6 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 zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu 

Wągrowieckiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji      

i sposobu jej rozliczania (termin konsultacji od 05.02.2021r. do 12.02.2021r.); 

2) określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej 

ewidencji zabytków, położonym na obszarze Powiatu Wągrowieckiego (termin konsultacji 

od 19.02.2021r. do 04.03.2021r.); 

3) szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu lub rozkładania na 

raty spłat należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przysługujących 

Powiatowi Wągrowieckiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków 

dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie 

pomoc publiczną oraz wskazanie organów do tego uprawnionych (termin konsultacji  

od 08.03.2021r. do 15.03.2021r.);  

4) „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Wągrowieckiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na 2022 rok”  (termin konsultacji od 24.09.2021r. do 08.10.2021r.); 

5) ustalenia wysokości opłat za usunięcie z drogi i przechowywanie pojazdów w 2022r. 

(termin konsultacji od 24.09.2021r. do 08.10.2021r.); 

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

pływających w 2022 roku (termin konsultacji od 24.09.2021r. do 08.10.2021r.). 
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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. 

4. Inne formy wsparcia pozafinansowego: 

 

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

wągrowieckiego” zawierającej m. in. aktualny wykaz organizacji pozarządowych 

działających na terenie powiatu wągrowieckiego, 

• bezpłatne udostępnianie sal urzędu, 

• konsultacje i pomoc w zakładaniu stowarzyszeń oraz klubów sportowych, w tym udzielanie 

informacji na temat procesu rejestracji oraz funkcjonowania stowarzyszeń, 

• 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 2021 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 nadal panującą pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 oraz 

obowiązującym stanem epidemicznym w Polsce kilka zadań zleconych organizacjom 

pozarządowym w trybach: konkursowym i pozakonkursowym nie zostało zrealizowanych                
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(co przedstawia załącznik nr 3). Na powyższe wpływ miał zakaz prowadzenia działalności  

w zakresie organizacji imprez, szkoleń, konferencji, spotkań.  

Przedstawione wyżej ograniczenia miały swoje przełożenie w ilości niezrealizowanych 

zadań z organizacjami pozarządowymi oraz rozwiązania z nimi umów bądź zwrotu części 

dotacji.  

 Nadmieniam, że obowiązek przedłożenia niniejszego sprawozdania Radzie Powiatu 

Wągrowieckiego oraz jego publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie  

do 31 maja 2022 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 2021r.” 

 
 

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 
2021" 

 

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 

 

120 uczestników 
konkursu 

poszerzającego 

wiedzę o prawie – 
uczniowie szkół 

podstawowych  

i ponadpodstawowych 
w powiecie 

wągrowieckim 
 

70 uczestników 

szkoleń dla dzieci  
z przedszkoli oraz 

dzieci i młodzieży ze 

szkół podstawowych  
i ponadpodstawowych 

z terenu powiatu 

wągrowieckiego 
 

 

Członkowie 
Towarzystwa 

Społeczno-Prawnego, 

w tym radcowie 
prawni, aplikanci 

radcowscy, 

adwokaci, aplikanci 
adwokaccy, 

wolontariusze 

 

Prywatne 
komputery, 

telefony  

i samochody 

 

5.000,00 zł 

 

5.000,00 zł 

 

360,57 zł 
wkład własny 

finansowy 

 
 

 

 

5.000,00 zł 
kwota 

wykorzystanej  

dotacji 

 

A) 
Umowa zawarta  

i zrealizowana 

 

Przeprowadzono 4 szkolenia z podstaw 
prawa (w tym: prawo cywilne, karne, 

administracyjne, konsumenckie, oraz 

prawo pracy) dla mieszkańców powiatu 
wągrowieckiego; w szczególności dla 

dzieci z przedszkoli, szkół 

podstawowych oraz młodzieży ze szkół 
ponadpodstawowych i wychowanków 

Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego w Antoniewie. 

REZULTATY: 

• zorganizowano konkurs 

poszerzający wiedzę i umiejętności 

dzieci i młodzieży z powiatu 

wągrowieckiego, 

• przeprowadzono 4 szkolenia 

poszerzające wiedzę i umiejętności 
uczniów, 

• stworzono uczniom możliwości 

zdobywania nowej wiedzy, 

• poszerzono wiedzę z zakresu prawa 

oraz zachęcano młodych ludzi do 
poszerzania swojej wiedzy z 

edukacji prawnej poprzez zabawę. 
 

 

2. 

 

„Wycieczki  

z TPD 2021" 
 

Działalność na rzecz  

dzieci i młodzieży, w tym 

wypoczynku dzieci  

i młodzieży 

 

organizacja wypoczynku 

letniego i zimowego 

 

Towarzystwo 

Przyjaciół Dzieci 
Wielkopolski 

 Oddział Regionalny 

Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci 

Oddział Miejski  

w Wągrowcu 
 

 

100 uczestników 

wycieczek - dzieci, 
młodzież i ich dorośli 

opiekunowie 

z terenu powiatu 
wągrowieckiego. 

 Wycieczki odbyły  

się do parku rozrywki 
– Zaurolandia  

w Rogowie oraz do  

 

Członkowie 

Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci, 

wolontariusze, 

rodzice, 
nauczyciele ze 

szkół 

podstawowych   
z terenu powiatu 

wągrowieckiego 

 

Sprzęt 

komputero-
wy, telefony 

komórkowe 

członków 
Towarzystwa 

Przyjaciół 

Dzieci 

 

3.500,00 zł 

 

3.500,00 zł 

 

353,06 zł 

wkład własny 
finansowy 

 

2.500,00 zł 
Świadczenia 

pieniężne od 

odbiorców 
zadania 

 

 

 3.500,00 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 do parku rozrywki – 
Zaurolandia w Rogowie oraz 

miejscowości nadmorskiej Sarbinowo – 

łącznie  uczestniczyło w dwóch 
wyjazdach 100 osób (w tym 55 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 

 

Wnioskowana 

kwota dotacji 

 

Wysokość 

dotacji 

 z powiatu 

 

Środki własne  

i środki  

z innych źródeł 

 

Kwota 

wykorzystanej/ 

niewykorzystanej 

dotacji 

miejscowości      

nadmorskiej  

Sarbinowo – łącznie  
uczestniczyło  

w  dwóch wyjazdach 

100 osób  

(w tym 55 dzieci) 

 

 

3. 

 
,,Warsztaty perkusyjne  

z Maciejem Ślimakiem 

Starostą w Wągrowcu" 
 

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 

Anatomia Rocka  

w Poznaniu 

 
Mieszkańcy powiatu 

wągrowieckiego, 

zajęcia 
indywidualne gry na 

perkusji dla 10 osób 

powyżej 10. roku 
życia, 

mini koncert 

i spotkanie 
edukacyjne - 40 

uczestników 

 

 
Członkowie 

Stowarzyszenia 

 
Zestaw 

perkusyjny 

 
7.352,00 zł 

 
7.352,00 zł 

 
400,00 zł 

wkład własny 

finansowy 
 

 
7.352,00 zł 

kwota 

wykorzystanej  

dotacji 

 
A) 

Umowa zawarta  

i zrealizowana 

 

 
W ramach zadania przeprowadzono: 

zajęcia indywidualne w ilości 10 

godzin lekcyjnych gry na perkusji dla 
10 uczestników (2 dni po 45 min dla 

10 osób), zorganizowano koncert SIQ 

oraz spotkanie edukacyjne, w którym 
udział wzięło 40 osób. Stworzono 

i przeprowadzono promocję zadania 

(dystrybucja plakatów, publikacja 
reklamy na Facebooku i stronie 

internetowej). 

 

4. 

 

„Muzyczne kino  

w Wągrowcu” 
 

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 

 

Fundacja 

Rozwoju 
Kinematografii  

w Warszawie 

 

 

Uczestnicy zadania 

to osoby w wieku  
16 - 65 lat 

(500-1000 osób  

z terenu powiatu) 
 

Miejsce: 

Park 600- lecia  
w Wągrowcu 

 

Nie 

dotyczy 

 

Nie 

dotyczy 

 

11.600,00 zł 

 

10.412,00 zł 

 

560,00 zł 

wkład własny 
finansowy 

 

10.412,00 zł 

kwota 
wykorzystanej  

dotacji 

 

A) 

Umowa zawarta  

i zrealizowana 

 

Zorganizowano trzy pokazy filmowe -  

kino plenerowe w Parku 600- lecia  
w Wągrowcu, zasięg komunikacyjny 

(medialny) na poziomie 19.996 

odbiorców, produkcja i dystrybucja 50 
plakatów. 

REZULTATY: 

• integracja mieszkańców miasta  

i okolic w różnym wieku, 

• rozszerzenie oferty kulturalnej 

powiatu wągrowieckiego, 

• stworzenie mieszkańcom  

i sympatykom powiatu 

wągrowieckiego możliwości 
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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 

udziału w przedsięwzięciach 

kulturalnych, 

• wzrost świadomości mieszkańców 

nt. oferty kulturalnej, 

• zwiększenie aktywności środowisk 

twórczych, 

• otwarcie się uczestników projektu 

na innych ludzi oraz na nowe formy 

spędzania czasu, 

• poszerzenie wiedzy na tematy 

związane z kinematografią. 

 

 
5. 

 
 Konkurs recytatorski 

„Przestrzenie słowa. 

Wiersze poetów  
związanych dawniej  

i dziś z I LO w Wągrowcu" 

 
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 

 
14  uczestników  

tj. młodzież z klas  

VII -VIII szkół 
podstawowych  

oraz szkół 

ponadpodstawowych 
powiatu  – max. 3 

uczniów ze szkoły na 

szczeblu powiatowym 

 
Członkowie 

Stowarzyszenia 

 
Nie 

dotyczy 

 
2.236,00 zł 

 
2.236,00 zł 

 
130,03 zł 

wkład własny 

finansowy 
 

 200,00 zł 

wkład 
osobowy 

 
 2.236,00 zł 

kwota 

wykorzystanej  

dotacji 

 
A) 

Umowa zawarta  

i zrealizowana 

 
Przygotowano i przeprowadzono 

konkurs recytatorski dotyczący 

twórczości poetów związanych 
 z ziemią wągrowiecką (Stanisław 

Przybyszewski, Busse, Jolanta 

Nowak-Węklarowa, Kasper, Drażba, 
Chosiński, Bromberger i inni) dla 

młodzieży z klas VII -VIII szkół 

podstawowych oraz szkół 
ponadpodstawowych powiatu 

wągrowieckiego – max. 3 uczniów ze 

szkoły. 
REZULTATY: 

• propagowanie zainteresowania 

poezją i twórczością lokalnych 

poetów z różnych okresów, 

• promowanie twórczości lokalnych 

poetów i kultury, 

• uwrażliwienie młodzieży na sztukę, 

• możliwość ćwiczenia wystąpień 

publicznych. 
 

 

6. 

 

„Regionalne Zawody  
w Skokach przez 

Przeszkody – XIX 

Memoriał Angeliki Jach” 
 

Wspieranie  

i upowszechnianie  

kultury fizycznej 

 

Klub Jeździecki  

,,SOKÓŁ” 

Damasławek 

 

 

110 zawodników   
z całego kraju, kilka 

tysięcy osób tj. 

publiczność i goście 
 na zawodach (dzieci, 

młodzież i dorośli 

 z terenu powiatu  

 

Czterech sędziów 
 z uprawnieniami 

sędziowskimi  

w dyscyplinie skoki 
przez przeszkody 

delegowani 

z Wielkopolskiego  

 

Nie 
dotyczy 

 

10.000,00 zł 

 

10.000,00 zł 

 

14.102,38 zł 
wkład własny 

finansowy 

 

 

10.000,00 zł  
kwota 

wykorzystanej  

dotacji 
 

 

A) 
Umowa zawarta  

i zrealizowana 

 

W ciągu 2 dni przeprowadzono łącznie 
29 konkursów o różnym stopniu 

trudności i w różnych kategoriach –  

w całych zawodach udział wzięło 110 
jeźdźców na 160 koniach z ok. 40 

klubów jeździeckich w tym 30 

zawodników z terenu powiatu  



19 
 

 

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  
(m. in. imprez, meczy, 

treningów, zajęć 

sportowych) sportowych  

i sportowo - rekreacyjnych 

o zasięgu ponadgminnym 

dla dzieci, młodzieży  
i dorosłych  

 

 

wągrowieckiego  

oraz z całej Polski) 
 

Miejsce: 

Kompleks  

sportowo-rekreacyjny 

w Damasławku 

 

Związku 

Jeździeckiego, 
delegat techniczny  

z uprawnieniami 

gospodarza toru oraz 

ustawiania toru 

przeszkód, 

członkowie 
stowarzyszenia  

w tym prezes, 

skarbnik, a także  
4 sympatyków  

Klubu pracujących  

w biurze zawodów 

 

wągrowieckiego. Dzięki 2-dniowym 

zawodom w skokach przez przeszkody 
zawodnicy mogli sprawdzić się  

w rywalizacji z  innymi zawodnikami z 

całej Polski, podnosić swoje 

umiejętności, spędzić miło czas. 

Dodatkowo lokalna społeczność oraz 

mieszkańcy z całej Polski miała 
możliwość obejrzeć ciekawe sportowe 

widowisko, spędzając przy tym miło 

weekend. Propagowanie jeździectwa 
poprzez organizacje zawodów oraz 

zorganizowanie konkursu 

memoriałowego na cześć tragicznie 
zmarłej zawodniczki klubu. 

REZULTATY: 

• przeprowadzono zawody w skokach 

przez przeszkody oraz sprawdzono 

umiejętności zawodników o różnym 

stopniu umiejętności jeździeckich, 

• pokazanie sposobu na aktywne 

spędzanie wolnego czasu. 
 

 

7. 

 

„Treningi piłkarskie  
oraz udział w rozgrywkach 

Wielkopolskiego Związku 

Piłki Nożnej  
i Wielkopolsko-Lubuskich 

Lig Piłkarskich dla 

dzieci i młodzieży  
z powiatu 

wągrowieckiego” 
 

Wspieranie  

i upowszechnianie  

kultury fizycznej 
 

organizacja i koordynacja 
przedsięwzięć (m. in. 

imprez, meczy, treningów, 

zajęć sportowych) 
sportowych i sportowo –  

 

Fundacja  
Piotra Reissa  

w Poznaniu 

 

59 dzieci  
i młodzieży  

z powiatu  

wągrowieckiego 
 

Miejsce: 

Biblioteka 
Publiczna Gminy 

Damasławek  

 

 

Asystent trenera - 
wolontariat 

 

Nie 
dotyczy 

 

12.000,00 zł 

 

10.200,00 zł 

 

4.600,00 zł 
wkład własny 

finansowy 

 
600,00 zł 

wkład 

osobowy 
 

 

 
 

 

 
 

 

10.200,00 zł  
kwota 

wykorzystanej  

dotacji 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

A) 
Umowa zawarta  

i zrealizowana 

 

W ramach zadania zorganizowano 156 
treningów – po min. 2 jednostki 

treningowe w tygodniu dla grupy 59 

uczestników (dzieci i młodzież 
powiatu wągrowieckiego) czym 

zapewniono ciągłość szkolenia wśród 

uczestników zadania. 
REZULTATY: 

•  nastąpiła poprawa umiejętności gry  

w piłkę nożną dzieci i młodzieży oraz 

poprawa ich sprawności i kondycji 

fizycznej, 

•  regularne treningi wzbudziły  

w zawodnikach pasje do sportu  
i zapewniły im zdrowy rozwój, 

•  treningi zagospodarowały czas wolny, 

nastąpiła promocja 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 

 

rekreacyjnych o zasięgu 

ponadgminnym dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych 

 

 

8. 

 

„Igrzyska 
przedszkolaków – turniej 

dla najmłodszych” 

 
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 

 

Fundacja  
Piotra Reissa  

w Poznaniu 

 

Przedszkolaki  
z terenu powiatu 

wągrowieckiego 

 

Trenerzy z Klubu 
Sportowego 

Akademii 

Piłkarskiej Reissa 

 

Sprzęt do 
treningów  

i turniejów, 

dostosowa-
ny do 

wieku 

każdego 
zawodnika 

w postaci 

bramek, 
piłek, 

pachołków,  
drabinek  

 

3.500,00 zł 

 

3.500,00 zł 

 

1.050,00 zł 
wkład własny 

finansowy 

 
600,00 zł 

wkład 

osobowy 
 

 

3.502,30 zł  
kwota  

niewykorzystanej 

dotacji  
wraz z odsetkami 

(kwota 2,30 zł to 

odsetki, które 
zostały naliczone 

od dotacji 

zwróconej  

po terminie) 

dotacja  

nie została 

wykorzystana  

w całości 

z powodu 
sytuacji 

epidemicznej 

związanej  
z COVID-19 

 

 

C) 
Umowa zawarta  

i 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. 

 

„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 w Pile 

Koło Wągrowiec 

 

Dzieci z terenu 
powiatu 

wągrowieckiego  

w wieku od 7 do 16 
lat. Przewidywana 

liczba uczestników 

minimum 80 osób  
w zawodach 

wędkarskich oraz 

minimum 20 osób  
w konkursie 

plastycznym 

 

Osoby z zarządu 
Koła Polskiego 

Związku 

Wędkarskiego 
Wągrowiec 

 

 

Nie 
dotyczy 

 

10.800,00 zł 

 

6.000,00 zł 

 

5.700,00 zł 
wkład własny 

finansowy 

 
665,00 zł 

wkład 

osobowy 
 

 

6.000,00 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 
 

 

 

 

10. 

 

Turniej piłkarski dla 

dzieci i  młodzieży – 

„Przyszłość futbolu” 
 

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 

 

Gminny Ludowy 

Klub Sportowy 

„Sokół”  
w Damasławku 

 

72 osoby – dzieci  

i młodzież w kategorii 

wiekowej: żak, orlik  
i młodzik (wiek 6-12 

lat) z terenu powiatu  

wągrowieckiego  
i okolic 

 

Miejsce: 
Kompleks 

sportowo-rekreacyjny  

w Damasławku 

 

Sędziowie  

z aktualnymi 

uprawnieniami – 
3 osoby, 

1 ratownik 

medyczny, 
członkowie Klubu  

w tym prezes, 

wiceprezesi 
i członkowie, 

a także sympatycy 

piłki nożnej 

 

Sprzęt 

piłkarski 

 

5.000,00 zł 

 

4.000,00 zł 

 

 2.623,74 zł 

wkład własny 

finansowy 

 

 4.000,00  zł  

kwota 

wykorzystanej 
dotacji 

 

A) 

Umowa zawarta  

i zrealizowana 

 

Zorganizowano 2 turnieje piłkarskie 

zgodnie z kategoriami wiekowymi 

piłkarzy. W pierwszym turnieju 
uczestniczyło 8 drużyn piłkarskich, 

razem 72 osoby. W drugim turnieju 

uczestniczyło 16 zespołów, razem 100 
piłkarzy. Łącznie przeprowadzono 74 

spotkania piłkarskie, które podniosły 

umiejętności piłkarskie dzieci oraz 
pozwoliły zdobyć nowe doświadczenia 

w dziedzinie sportu – piłki nożnej. 

REZULTATY: 

•  aktywne spędzanie wolnego czasu, 

•  wspólne kibicowanie przez dzieci, 

młodzież, rodziców i rodzeństwo, 

•  zdrowa sportowa rywalizacja ucząca 

odpowiedniej postawy sportowej 

wśród ludzi, 

•  integracja dzieci, zjednoczenie 

rodziców i kibiców poprzez wspólne 

spędzanie wolnego czasu, 

•  wymienianie się swoimi 

doświadczeniami, zawieranie nowych 
znajomości, 

•   jednoczenie zawodników i ich 

najbliższych w drużynie. 
 

 

11. 

 

„XXXI turniej piłki nożnej 
drużyn osiedlowych - 

MUNDIALITO" 

 
Wspieranie  

i upowszechnianie kultury 

fizycznej 
 

organizacja i koordynacja  

 

Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci 

Wielkopolski 

 Oddział Regionalny 
Towarzystwo 

Przyjaciół Dzieci 

Oddział Miejski  
w Wągrowcu 

 

 

 

Dzieci i młodzież  
z powiatu 

wągrowieckiego – 

90 osób 
 

Miejsce: 
„Orlik” przy Szkole 

Podstawowej nr 4 

im. Marii  

 

Członkowie 
Stowarzyszenia, 

nauczyciele ze szkół 

podstawowych  
z terenu powiatu 

wągrowieckiego, 

wolontariusze – 
rodzice,  

animatorzy sportu 

 

Sprzęt     
komputerowy  

i telefony 

komórkowe 

 

3.500,00 zł 

 

3.500,00 zł 

 

372,68 zł  
wkład własny 

finansowy 

 
 

3.500,00 zł  

wkład 
finansowy 

z Gminy  

 

3.500,00 zł 

kwota 

wykorzystanej  

dotacji 
 

 

A) 
Umowa zawarta 

 i zrealizowana 

 

 

Zorganizowano turniej piłki nożnej 
drużyn osiedlowych w różnych 

kategoriach wiekowych (każda 

drużyna 10 osób) dla 9 drużyn, które 
rozegrały łącznie 36 meczy. 

 

                   REZULTATY: 
 

•   popularyzacja gry w piłkę nożną wśród 

dzieci i młodzieży z powiatu  
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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 

 

przedsięwzięć  

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

sportowych) sportowych  

i sportowo - 

rekreacyjnych o zasięgu 

ponadgminnym dla 

dzieci, młodzieży  
i dorosłych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skłodowskiej-Curie  

w Wągrowcu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejskiej  

Wągrowiec 

 

wągrowieckiego oraz zachęcenie do 

uprawiania sportu, 

•   zagospodarowanie czasu wolnego  

i możliwość wykazania się na boisku, 

•   zdrowa rywalizacja, 

• 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 oraz 
nagrodzenie wszystkich uczestników 

turnieju piłki nożnej. 
 

 

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 
 

 

124 dzieci – 

modelarzy oraz  
26 uczestników 

zawodów 

sportowych – dzieci 
i młodzież z terenu 

powiatu 

wągrowieckiego, 
sympatycy powiatu  

i ich rodziny 

 
Miejsce: 

Park 600-lecia  

w Wągrowcu 

 

 

Członkowie 

Stowarzyszenia, 
przedstawiciele 

organizacji 

porządku 
publicznego 

(policja, straż 

pożarna, ratownicy 
medyczni), 

wolontariusze – 

rodzice, nauczyciele 
ze szkół 

podstawowych  

z terenu powiatu 
wągrowieckiego 

 

Sprzęt 

komputero-
wy, telefony 

komórkowe 

i samochody  

 

3.800,00 zł 

 

2.800,00 zł 

 

320,27 zł 

wkład własny 
finansowy 

 

3.200,00 zł  
wkład 

finansowy 

z Gminy 
Miejskiej 

Wągrowiec 

 

2.800,00 zł 

kwota 
wykorzystanej  

dotacji 

 
 

 

A) 

Umowa zawarta 
 i zrealizowana 

 

Zorganizowano obchody 44 Święta 

Latawca połączone z festynem oraz 
imprezami towarzyszącymi tj.: wystawą 

sprzętu gaśniczego Państwowej Straży 

Pożarnej, Policji, wystawą gołębi, 
treningiem z trenerem personalnym, 

wystawą łodzi i sprzętu przez Klub 

Żeglarski, mobilnym punktem szczepień 
– CIVID 19 – zaszczepiło się 7 osób, 

placem zabaw dla dzieci. Zapisało się 

124 dzieci – modelarzy oraz 26 
uczestników zawodów sportowych. 

Celem zadania było 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, 
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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 

•   zagospodarowanie czasu wolnego dla 

całych rodzin podczas Święta Latawca, 

•   zwiększenie dostępu do różnych form 

aktywności fizycznej dla mieszkańców 

i sympatyków powiatu 
wągrowieckiego. 

 

 
13. 

 
„Wycieczka  

Turystyczno-Krajoznawcza 

Młodzieżowej Orkiestry  
Dętej w Pieniny  

z wypadem  

na Słowacki Raj" 
 

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 

 

 
 

 

 

 
Stowarzyszenie 

Pomocy Uczniom 

 im. Jana Pawła II 
w Mieścisku 

 
25 orkiestrantów – 

członków 

Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej 

w Mieścisku,  

2 opiekunów oraz 
kierownik (młodzież 

szkół podstawowych 

średnich, studentów  
z terenu powiatu 

wągrowieckiego) 

 

Szczawnica - Góra 

„Bryjarka” - Wąwóz 

,,Homole” – Jezioro 
Czorsztyńskie - 

zamek  

w Czorsztynie - 
Zamek w Niedzicy - 

spływ Dunajcem – 

Zakopane – Masyw 
,,Trzech Koron – 

Jaworki – Palanica - 

Częstochowa 

 
Członkowie 

Stowarzyszenia, 

nauczyciele 
szkoły 

podstawowej  

w ramach 
wolontariatu 

 
Środki 

rzeczowe 

zabezpie-
czone przez 

Pienińskie 

Centrum 
Turystyki 

 
5.000,00 zł 

 
5.000,00 zł 

 
 14.674,00 zł 

wkład własny 

finansowy 
 

7.000,00 zł  

wkład 
finansowy 

z Gminy  

Mieścisko 
 

4.300,00 zł 

wkład 

osobowy 

 
4.837,49 zł 

kwota 

wykorzystanej  
dotacji 

 

622,51 zł 
zwrot części 

dotacji pobranej 

w nadmiernej 
wysokości  

 

 

 
A) 

Umowa zawarta 

 i zrealizowana 

 
Zorganizowano wakacyjny 5 dniowy 

wyjazd turystyczno - krajobrazowy dla 

25 muzykantów – członków 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej 

w Mieścisku  wraz z opiekunami  

i kierownikiem wycieczki (trasa 
wycieczki: Szczawnica - góra 

„Bryjarka” - wąwóz ,,Homole” - 

Jezioro Czorsztyńskie - zamek  
w Czorsztynie - zamek w Niedzicy - 

spływ Dunajcem – Zakopane – masyw 

,,Trzech Koron – Jaworki – Palanica – 

Częstochowa) oraz przeprowadzenie 

konkursu  na publikacje opisującą 

przez uczestników wycieczki tę formę 
turystyki. 

REZULTATY: 

•   zagospodarowanie czasu wolnego, 

•   poznanie górskich krajobrazów, 

atrakcji turystycznych oraz obiektów 
budownictwa górskiego i obiektów 

przyrodniczych, 

•   integracja grupy wycieczkowej, 

•   wzajemna pomoc słabszym w czasie 

wędrówek na górskich szlakach, 

•   rozwijanie zainteresowań folklorem, 

muzyką ludową, geografią, biologią 
i historią regionu, 

•   wspólne koncertowanie. 
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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 

 

14. 

 

 

,,Szkolenia dla 

bezrobotnych 2021” 
 

Przeciwdziałanie 

bezrobociu i rozwoju 

przedsiębiorczości 
 

udzielanie bezrobotnym  
i poszukującym pracy 

zarejestrowanym  

w Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Wągrowcu 

pomocy prawnej  

w planowaniu rozwoju 
kariery zawodowej  

w ramach poradnictwa 

zawodowego – organizacja 
4 porad grupowych dla 

osób chcących podjąć 

własną działalność 

gospodarczą (porady  

w formie zajęć z grupą  

w sali szkoleniowej PUP 
lub w formie zdalnych 

zajęć z grupą poprzez 

Internet (min. 40 osób) 
 

 

Towarzystwo 

Społeczno - Prawne  

w Wągrowcu 

 

53 osoby 

bezrobotne, 
zarejestrowane  

w Powiatowym 

Urzędzie Pracy  

w Wągrowcu chcące 

otworzyć własną 

działalność 
gospodarczą 

 

Nie  

dotyczy 

 

Nie 

dotyczy 

 

3.000,00 zł 

 

3.000,00zł 

 

200,00zł 

 

3.000,00 zł 

kwota 
wykorzystanej  

dotacji 
 

Po rozliczeniu 

zwrócono na 
konto 

Zleceniodawcy  

z odsetkami 
24,00 zł. 

Powodem było 

wydatkowanie 
mniejszej kwoty 

środków własnych  

niż zawarto  
w umowie 

(niecałkowite 
wykorzystanie 

środków przy  

zakupie materiałów 
biurowych  

i papierniczych) - 

pobranie dotacji 
w nadmiernej 

wysokości 
 

 

A) 

Umowa zawarta 
 i zrealizowana 

 

 

• upowszechnienie wiedzy  

i świadomości prawnej wśród osób 
bezrobotnych i poszukujących pracy 

decydujących  się na otwarcie 

własnej działalności gospodarczej, 

• promocja aktywizacji zawodowej 

osób pozostających bez pracy, 

• świadczenie bezpłatnej pomocy 

prawnej osobom zarejestrowanym  
w Powiatowym Urzędzie Pracy  

w Wągrowcu w ramach poradnictwa 

zawodowego dla osób chcących 
otworzyć własną działalność 

gospodarczą, 

• przeprowadzenie 4 szkoleń w formie 

webinarium (po 2 godziny zegarowe 

- platforma komunikacyjna ZOOM) 
dla osób bezrobotnych chcących 

otworzyć własną działalność 

gospodarczą (53 osoby), 

• zapewnienie równości szans osobom 

bezrobotnym w dostępie do 

bezpłatnych porad prawnych. 
 

 
15. 

 

,,Ośmiodniowy wyjazd do 

Zakopanego, kontynuacja 

szkolenia z orientacji 
przestrzennej   

z instruktorem dla 
zorganizowanej grupy  

osób niepełnosprawnych  

w dniach od 25.05.2021 
 do 01.06.2021” 

 

Wspieranie osób  

z niepełnosprawnością 

wspieranie aktywizacji 
społecznej osób 

niepełnosprawnych z terenu 

powiatu wągrowieckiego 

 

Polski Związek 

Niewidomych Okręg 

Wielkopolski  
z siedzibą  

w Poznaniu Zarząd 

Koła Powiatowego              

w Wągrowcu 

 

 
40 osób 

niepełnosprawnych 

z terenu powiatu 
wągrowieckiego  

w tym 5 

przewodników 

 

 
2 osoby  

z Zarządu Koła 

 
 

 
Nie 

dotyczy 

 
10.000,00 zł 

 
10.000,00 zł 

 
24.834,00 zł 

 
10.000,00 zł 

kwota 

wykorzystanej  
dotacji 

 
A) 

Umowa zawarta 

 i zrealizowana 
 

 
Zorganizowanie wyjazdu wpłynęło 

pozytywnie na relacje między 

uczestnikami oraz na podniesienie 
poziomu wiedzy i umiejętności  

w zakresie samodzielnego poruszania 

się i orientacji wśród osób 

niewidzących i słabowidzących. 
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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 

 

16. 

 

Kontynuacja kształcenia 

ustawicznego osób 
starszych z powiatu 

wągrowieckiego 

 

Wspieranie osób 

starszych 

 
wspieranie aktywności  

i sprawności osób 

starszych oraz 
zapobieganie ich 

wykluczeniu społecznemu  

i marginalizacji  
w środowisku 

zamieszkania 
 

 

Wągrowiecki 

Uniwersytet 
Trzeciego Wieku 

 

220 osób 

starszych z terenu 
powiatu 

wągrowieckiego 

 

2 osoby  

z Zarządu 
Wągrowieckiego 

Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku 

 

Nie 

dotyczy 

 

        7.000,00 zł 
 

    7.000,00 zł 

 

380 zł 

wkład własny 
finansowy 

 

3.656,00 zł  

kwota  
wykorzystanej 

dotacji 

 

3.344,00 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 50 
seniorów z terenu powiatu 

wągrowieckiego w ilości 55,5 h zajęć 

lekcyjnych z lektoratów językowych. 

Nauka języka obcego miała istotny 

wpływ na zwiększenie wiedzy  

w sferze nazewnictwa obcojęzycznego. 
Nastąpił również wzrost umiejętności  

w zakresie przedłużania samodzielności 

i niezależności życiowej u 170 osób 
starszych z powiatu wągrowieckiego, 

będących członkami Wągrowieckiego 

Uniwersytety Trzeciego Wieku, dzięki  
3 godzinom zegarowym wykładów 

doradczych wygłoszonych przez 

empatycznych, cierpliwych 
wykładowców. 

 

 

17. 

 

Kurs na stopień 

młodszego ratownika 
WOPR  2021 

 

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 

 

 

14 osób - młodzież  

z terenu powiatu 
wągrowieckiego  

z czego 12 

otrzymało tytuł 
młodszego 

ratownika 

 

2 szkoleniowców – 

umowa o dzieło; 
zrzeszeni ratownicy 

WOPR Oddział 

Powiatowy  
w Wągrowcu  

w stopniu od 

młodszego ratownika 
po instruktora 

WOPR 

 

 Łodzie 

ratunkowe 
Pionier 

oraz 

Honda, 
sprzęt 

ratunkowy 

tj. bojki, 
koła 

ratunkowe, 

rzutki, 
kamizelki, 

pasy 

ratunkowe, 
stanowiące 

zaplecze 

techniczne 
 

 

 

 

4.000 zł 

 

4.000 zł 

 

250 zł 

wkład własny 
finansowy 

 

4.000,00 zł 

kwota 
wykorzystanej  

dotacji 

 

A) 

Umowa zawarta 
 i zrealizowana 

 

Zadanie polegało na przeprowadzeniu 

szkoleń dla kandydatów na młodszych 
ratowników, w których udział wzięło 

14 osób. Przeprowadzono szkolenia  

z zakresu bezpieczeństwa nad  wodą, 
procedur występujących  

w ratownictwie, dokumentowania 

pracy ratownika WOPR. Kolejne 
szkolenie przeprowadzono z zakresu 

pierwszej pomocy. Poziom 

przeszkolenia sprawdzono 
egzaminem. Wystawiono 12 

certyfikatów – tytułów młodszego 

ratownika. 
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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 

 

18. 

 

,,Szkolenie Jedz Zdrowo  

i Rośnij w Siłę  
z TPD 2021” 

 
 

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.) 

 

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) 

 
 

 

Towarzystwo  

Przyjaciół Dzieci 
Wielkopolski Oddział 

Regionalny 

Towarzystwo  

Przyjaciół Dzieci 

Oddział Miejski  

w Wągrowcu 
 

 

 
 

 

30 osób 

z terenu powiatu 
wągrowieckiego 

(nauczyciele, 

opiekunowie  

i uczniowie  

ze Szkoły 

Podstawowej Nr 3 
w Wągrowcu) 

 
 
 
 

 

 

Trener  

Marcin Dziekan 

 

Nie 

dotyczy 

 

2.000 zł 

 

 

2.000 zł 

 
 

 

120 zł 
 

 wkład własny 

finansowy 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

2.000 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 trenin-

giem 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 
19. 

 
,,Prawa konsumenta 2021” 

 

Upowszechnianie  

i ochrona praw 

konsumentów 

 

upowszechnianie wiedzy 

konsumenckiej wśród 

dzieci, młodzieży 
 i dorosłych mieszkańców 

powiatu poprzez: 

zorganizowanie 
konkursów, szkoleń dla 

mieszkańców powiatu 

 
 
 

 
Towarzystwo 

Społeczno - Prawne  

w Wągrowcu 

 
Dzieci, młodzież  

i dorośli mieszkańcy 

z terenu powiatu 
wągrowieckiego. 

Liczba 

beneficjentów  

91  osób 

 

 
 

 

 

 
Członkowie 

Towarzystwa 

Społeczno-Prawnego, 
radcowie prawni, 

adwokaci, prawnicy  

i wolontariusze 

 

 

Nie 

dotyczy 

 
2.000,00 zł 

 
2.000,00 zł 

 
120,00 zł 

 

 wkład własny 

finansowy 

 
2.000,00 zł 

kwota 

wykorzystanej  
dotacji 

 
A) 

Umowa zawarta 

 i zrealizowana 
 

 

 
Upowszechnienie wiedzy o prawach 

konsumenta  wśród dzieci, młodzieży  

i dorosłych z terenu powiatu 
wągrowieckiego. Podnoszenie kultury 

i świadomości prawnej w zakresie 

praw konsumenta. 

Przeprowadzono konkurs na film lub 

zdjęcie promujące prawa konsumenta,  

w którym wzięło udział 25 uczestników 
oraz zorganizowano 3 szkolenia z 

zakresu praw konsumenta, w których 

wzięło udział łącznie 66 uczestników. 



27 
 

 

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 

 

20. 

 

  ,,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 

 

2.000,00 zł 

 

 

2.000,00 zł 

 

4.000,00 zł 

 

2.000,00 zł 

kwota  
niewykorzystanej 

dotacji 

 

dotacja nie została 

wykorzystana  

w całości z powodu 
sytuacji  

epidemicznej 

związanej  
z COVID-19 

 

 

C) 

Umowa zawarta  
i 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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                   Załącznik Nr 2                                                                                                                                                                                                                                        

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

                                                                                                     tzw. ,,małe granty” w 2021r.” 

 

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. 
 

"VI Regionalny 
Festiwal Polskiej 

Piosenki im. Ireny 

Jarockiej w Wapnie" 

 
Działalność na rzecz 

dzieci i młodzieży,  

w tym wypoczynku 

dzieci i młodzieży 

 

 

 
Stowarzyszenie  

na Rzecz Rozwoju 

Gminy Wapno 

 
Uczniowie szkół 
z terenu powiatu 

wągrowieckiego 

oraz gmin 
położonych  

w obszarze 

działania LGD 
Dolina Wełny – 

min. 10 szkół 

 
Miejsce: 

Szkoła 

Podstawowa  
im. Adama 

Mickiewicza  

 w Wapnie 

 
Członkowie 

Stowarzyszenia 

 
2 namioty, 
70 krzeseł, 

32 ławki, 

16 stołów 

 
2.650,00 zł 

 
2.650,00 zł 

 
104,94 zł 

 
 2.650,00 zł 

kwota 

wykorzystanej  

dotacji 

 

A) 
Umowa zawarta 

 i zrealizowana 

 
Zorganizowano i przeprowadzono  
VI Regionalny Festiwal Polskiej 

Piosenki im. Ireny Jarockiej w Wapnie. 

Konkurs piosenki składał się z dwóch 
części: eliminacji w szkołach i finału 

w hali szkoły podstawowej w Wapnie. 

Eliminacje polegały na zaproszeniu szkół 
do udziału w Festiwalu (zaproszono 20 

szkół), 8 szkół wyłoniło spośród swoich 

uczniów zwycięzcę w różnych 
kategoriach wiekowych – biorącego 

udział w finale Festiwalu. Finał polegał 

na ostatecznym wystąpieniu 
reprezentantów szkół. Łącznie w finale 

zaprezentowało się 15 wykonawców w 

kategoriach wiekowych: klasa I - III,  
IV -VI i VII -VIII. 

REZULTATY: 

•   popularyzowanie Festiwalu Polskiej 

Piosenki im. Ireny Jarockiej wśród szkół 

powiatu wągrowieckiego i ościennych 
gmin, 

•  zwiększenie integracji oraz pozytywnej 

rywalizacji pomiędzy uczestnikami  
z różnych szkół, udział w konkursie  

8 szkół, 

•  poszerzenie wiedzy nt. twórczości  

i repertuaru Ireny Jarockiej – udział 15 

uczestników w konkursie, 

•  dodatkowo pani Urszula Lidwin – 

członka Jury konkursowego 
opowiedziała historię poznania i pracy  

z Ireną Jarocką. 
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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 

 
2. 

 

,,Pola wdzięczności – 

Mieściskie wieczory 

niepodległościowe. 
Cykl kulturalnych, 

artystycznych i   

edukacyjnych spotkań 
wspólnotowych wokół 

odzyskania przez 

Polskę Niepodległości - 
wiedza, 

informacja, promocja” 

 

Kultura i sztuka 

 

 
Stowarzyszenie 

Pomocy Uczniom 

im. Jana Pawła II  
w  Mieścisku 

 
Około 400 osób  

łącznie (koncert  

i biesiada) – 
uczniowie, 

nauczyciele, rodzice 

uczniów, Koła 
Gospodyń 

Wiejskich z powiatu 

wągrowieckiego, 
kluby seniora, 

chóry, druhowie 

strażacy, 
samorządowcy, 

goście, instytucje, 

organizacje, 
mieszkańcy Gminy 

Mieścisko i powiatu 

wągrowieckiego 

 

Miejsce: 

koncert pieśni 
ojczystych -  sala 

widowiskowa 

Gminnej Biblioteki 
Publicznej  

w Mieścisku, 

 
 Biesiada 

Patriotyczna - 

Zajazd 
„Bratanki”  

w Mieścisku 

 

 
Członkowie 

Stowarzyszenia - 

wolontariat, 
przedstawiciele 

partnerów 

projektu, młodzież 
z Katolickiego 

Stowarzyszenia 

Młodzieży 

 

Nie 

dotyczy 

 
3.301,00 zł 

 
3.000,00 zł 

 

Nie 

dotyczy 

 
 3.000,00 zł 

kwota 

wykorzystanej  
dotacji 

 
A) 

Umowa zawarta 

 i zrealizowana 

 
W ramach zadania zorganizowano  

w sali widowiskowej Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Mieścisku 
koncert pieśni ojczystych w hołdzie 

poległym w walce o niepodległość  

w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej z Mieściska oraz Biesiadę 

Patriotyczną w Zajeździe „Bratanki”  

w Mieścisku z udziałem zaproszonego 
zespołu muzycznego, chóru oraz licznie 

przybyłych gości i mieszkańców 

powiatu wągrowieckiego. W ramach 
zadania: wydrukowano 1000 

egzemplarzy plakatów, 400 sztuk 

śpiewników pt. „Śpiewnik 
patriotyczny”, 200 sztuk ulotek, 500 

sztuk przypinek, które zostały rozdane 

wszystkim uczestnikom. Odbył się 

również apel na placu Powstańców 

Wielkopolskich w Mieścisku przed 

obeliskiem upamiętniającym poległych 
w walce o niepodległość, a po nim msza 

dziękczynna w kościele. 

 

3. 

 

,,Autyzm wśród nas” 

 

Kultura i sztuka 

 

 

 

 

Towarzystwo 
Społeczno - Prawne 

z Wągrowca 
 

 

98 uczestników 
konkursu 

plastycznego – 

dzieci ze szkół 
podstawowych 

klasy od I do III 

oraz z 

 

Członkowie 
Stowarzyszenia 

 

Nie 
dotyczy 

 

2.900,00zł 

 

2.900,00 zł 
 

395,96 zł 

 

 2.900,00 zł 
kwota 

wykorzystanej  

dotacji 

 

A) 
Umowa zawarta 

 i zrealizowana 

 

W ramach zadania zorganizowano 
konkurs plastyczny dla dzieci ze szkół 

podstawowych klas od I do III oraz  

z przedszkoli z terenu powiatu 
wągrowieckiego – nadesłano 93 prace 

plastyczne oraz zaprezentowano 

wystawę tych prac w galerii Miejskiego 
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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 

przedszkoli 
z terenu powiatu 

wągrowieckiego, 

około 100 osób 
zwiedzających 

wystawę – 

mieszkańcy 
powiatu 

wągrowieckiego 

Domu Kultury w Wągrowcu i wystawę 
pokonkursową (w formie plakatów) 

przy Miejskim Domu Kultury 

w Wągrowcu oraz  w całym mieście. 
REZULTATY: 

•   propagowanie kultury i sztuki wśród 

dzieci ze szkół i przedszkoli  

z terenu powiatu wągrowieckiego 

poprzez zorganizowanie konkursu 
plastycznego (93 prace) i wystawy prac 

plastycznych (ok. 100 osób, które 

obejrzało wystawę), 

•   wydanie 34 nagród dla laureatów 

konkursu plastycznego, 

•  poszerzenie świadomości na temat 

tolerancji osób z autyzmem, 

•  zapoznanie się uczestników z tematyką 

autyzmu w formie prac plastycznych. 

 

 

4. 

 

„Wyjazdowy dzień  

z historią" 
 

Turystyka 

i krajoznawstwo 

 

Stowarzyszenie 

Seniorów „Cystersi” 
Łekno 

 

53 osoby – 

mieszkańcy 
powiatu 

wągrowieckiego 

 
Trasa wycieczki: 

ŁEKNO - 

PRZEMĘT - 
KASZCZOR - 

WIELEŃ - 

OBRA 

 

Obsługa księgowa 

– wolontariat, 
Członkowie 

Stowarzyszenia 

 

Nie 

dotyczy 

 

2.250,00 zł 

 

2.250,00 zł 

 

Nie 

dotyczy 

 

 2.250,00 zł 

kwota 
wykorzystanej  

dotacji 

 

A) 

Umowa zawarta 
 i zrealizowana 

 

Zorganizowano wyjazd dla 53 osobowej 

grupy mieszkańców powiatu (III Trasa 
„Wielkopolskiej pętli szlaku 

cysterskiego”: ŁEKNO - PRZEMĘT - 

KASZCZOR - WIELEŃ – OBRA). 
Celem  zadania było poznanie   

pocysterskiej spuścizny kulturowej, 

wędrowanie szlakami turystycznymi  
oraz przyjrzenie się ciekawym miejscom    

krajoznawczym. 

REZULTATY: 

•  zgłębienie wiedzy o dziedzictwie 

kulturowym Cystersów (zwiedzanie), 

•   rekreacja i wypoczynek, 

•   integracja seniorów powiatu 

wągrowieckiego, wspólne muzykowanie 

na trasie przejazdu. 
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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. 

 
„Zawody wędkarskie  

Memoriał Henryka 

Paprzyckiego” 
 

Wspieranie  

i upowszechnianie 

kultury fizycznej  

 

 
Okręg Nadnotecki 

Polskiego Związku 

Wędkarskiego w Pile 
Koło Wągrowiec 

 
Mieszkańcy powiatu 

wągrowieckiego oraz 

wszyscy sympatycy 
wędkarstwa – 30 

zawodników,  

w całej imprezie 
udział wzięło około 

70 osób 
 

Miejsce: 

jezioro Durowskie 
w Wągrowcu 

 

 
Członkowie 

Klubu – 4 osoby - 

wolontariat 

 

Nie 

dotyczy 

 
4.000,00 zł 

 
2.000,00 zł 

 
1.208,00 zł 

 
 2.000,00 zł 

kwota 

wykorzystanej  
dotacji 

 
A) 

Umowa zawarta 

 i zrealizowana 

 
Przeprowadzono zawody wędkarskie dla 

mieszkańców powiatu wągrowieckiego 

powyżej 16-tego roku życia  
(30 zawodników) nad jeziorem 

Durowskim oraz uhonorowano 

nagrodami  uczestników zawodów i 
jedną osobę pucharem ( tj. najlepszego 

wędkarza zawodów). 

 

6. 

 

„III Otwarte 
Amatorskie 

Mistrzostwa Powiatu 

Wągrowieckiego  

w powożeniu 

zaprzęgami konnymi” 
 

Wspieranie  

i upowszechnianie 

kultury fizycznej 

 

 

Klub Jeździecki 
"Sokół" Damasławek 

 

 Młodzież i dorośli 
zawodnicy  

z całej Polski oraz 

lokalna społeczność 
 

Miejsce: 
Kompleks 

sportowo-

rekreacyjny  
w Damasławku 

 

Sędziowie  
z uprawnieniami, 

prezes wraz  

z członkami 

Klubu, sympatycy 

i wolontariusze – 

do pomocy przy 
organizacji 

 

Nie 
dotyczy 

 

7.620,00 zł 

 

7.620,00 zł 

 

6.800,00 zł 

 

 7.620,00 zł 
kwota 

wykorzystanej  

dotacji 

 

A) 
Umowa zawarta 

 i zrealizowana 

 

W ramach zadania przeprowadzono trzy 
konkursy w powożeniu zaprzęgami 

konnymi, w tym zaprzęgami 

jednokonnymi dużych koni, 

parokonnymi dużych koni oraz 

parokonnymi dla kucy na terenie 

kompleksu sportowo - rekreacyjnego  
w Damasławku. Z terenu powiatu 

wągrowieckiego udział wzięło 4 
zawodników. 

 

7. 

 

„Poszerzamy 
horyzonty jeździeckie” 

 

Wspieranie  

i upowszechnianie 

kultury fizycznej 

 

 

Klub Jeździecki 
"Sokół" Damasławek 

 

7 osób - uczestnicy 
obozu jeździeckiego 

w Ośrodku 

Jeździeckim  
w Jakubowicach, 

17 osób - uczestnicy 

 szkolenia  
w powożeniu 

zaprzęgami 

konnymi na terenie 
Klubu (członkowie 

Klubu, miłośnicy 

zaprzęgów) 

 

Nie 
dotyczy 

 

Nie 
dotyczy 

 

9.500,00 zł 

 

9.500,00 zł 

 

Nie 
dotyczy 

 

9.332,00 zł 
kwota 

wykorzystanej  

dotacji 

 
168,00 zł 

zwrot części 

dotacji pobranej 
w nadmiernej 

wysokości 

 
 

 

A) 
Umowa zawarta 

 i zrealizowana 

 

W ramach zadania zorganizowano  
5-dniowy obóz jeździecki dla 

zawodników klubu – 7 osób w Ośrodku 

Jeździeckim w Jakubowicach oraz  
2-dniowe szkolenie dla 17 osób 

(członkowie Klubu, a także miłośnicy 

zaprzęgów z powiatu wągrowieckiego 
oraz powiatów ościennych) w powożeniu 

zaprzęgami konnymi na terenie Klubu. 

W ramach obozu przeprowadzono  
po jednym treningu dziennie. Zawodnicy 

opiekowali się końmi przez cały czas 

obozu. Podczas 2-dniowego szkolenia 
odbyło się 7 godzin teorii oraz 

kilkanaście godzin praktyki. 
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                                   Załącznik Nr 3 

,,Wysokość niewykorzystanych/zwróconych środków finansowych z udzielonych dotacji w trybie konkursowym oraz pozakonkursowym w 2021r.” 

 
 

L.p. 

 

Nazwa zadania/zakres 

 

 

OFERENT 
 

 

Niewykorzystane lub zwrócone środki wraz z uzasadnieniem 
 

 

Tryb konkursowy 

 

 

Tryb pozakonkursowy 

,,małe granty” 
 

 

Kwota 
 

Uwagi 

 

    1. 

 

„Igrzyska przedszkolaków – turniej dla najmłodszych” 

 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 

 

Fundacja Piotra Reissa  
w Poznaniu 

 

Nie dotyczy 

 

3.502,30 zł 
 

kwota niewykorzystanej dotacji  

wraz z odsetkami (2,30 zł) 

 

Rozwiązanie umowy na mocy 
porozumienia stron + protokół, 

z powodu zagrożenia epidemiologicznego 

związanego z  pandemią koronawirusa 
COVID-19 

 

 
2. 

 
„Zawody Wędkarskie z okazji Międzynarodowego Dnia 

Dziecka połączone z piknikiem rodzinnym” 
 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 

 

 
Okręg Nadnotecki 

Polski Związek Wędkarski w Pile 

Koło Wągrowiec 

 
Nie dotyczy 

 

 6.000,00 zł 
 

kwota niewykorzystanej dotacji 

 
Odstąpienie od podpisania umowy z 

powodu zakazów i ograniczeń związanych 

z pandemią koronawirusa COVID-19 

 
3. 

 

 
„Wycieczka turystyczno – krajoznawcza Młodzieżowej 

Orkiestry Dętej w Pieniny z wypadem na Słowacki Raj” 

 
Turystyka i krajoznawstwo 

 
Stowarzyszenie Pomocy Uczniom 

 im. Jana Pawła II w Mieścisku 

 
Nie dotyczy 

 

622,51 zł 
 

zwrot części dotacji 

 
Zwrot części dotacji pobranej  

w nadmiernej wysokości 

 
 

 

 
4. 

 

 
 „Szkolenia dla osób bezrobotnych 2021” 

 

Przeciwdziałanie bezrobociu i rozwoju przedsiębiorczości 

 
 Towarzystwo Społeczno - Prawne 

w Wągrowcu 

 
Nie dotyczy 

 

24,00 zł 
 

zwrot części dotacji 

 

 
Zwrot części dotacji pobranej  

w nadmiernej wysokości zwrócona na 

konto Zleceniodawcy z odsetkami 
 

[Powód: wydatkowanie mniejszej kwoty 

środków własnych niż zawarto w umowie 
(niecałkowite wykorzystanie środków przy 

zakupie materiałów biurowych  

i papierniczych] 

 

 

5. 

 

 

,,Kontynuacja kształcenia ustawicznego osób starszych z 

powiatu wągrowieckiego” 
 

Wspieranie osób starszych 

 
 

 

 

Wągrowiecki Uniwersytet Trzeciego 

Wieku 

 

Nie dotyczy 

 

3.344,00 zł 
 

zwrot części dotacji 

 

Środki zostały zwrócone, ze względu na 

trwającą pandemię i brak możliwości 
zrealizowania zadania w pełnym zakresie 
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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 

 

6. 
 

 

 ,,Promocja Regionu na turnieju Europejskim 

w Wiedniu - II edycja” 

Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania  

kontaktów i współpracy między społeczeństwami  

 

 

Wągrowiecki Uniwersytet Trzeciego 
Wieku 

 

Nie dotyczy 
 

2.000,00 zł 
 

kwota niewykorzystanej dotacji 
 

 

  Rozwiązanie umowy na mocy 
  porozumienia stron + protokół, 

  z powodu zagrożenia epidemiologicznego 

związanego z  pandemią koronawirusa 
COVID-19 

 
7. 

 

 
„Poszerzamy horyzonty jeździeckie” 

 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 
 

 
Nie dotyczy 

 
Klub Jeździecki "Sokół" Damasławek 

 

168,00 zł 
 

zwrot części dotacji 

 

 
Zwrot części dotacji pobranej  

w nadmiernej wysokości 

 

Suma: 
 

 

           15.660,81 zł 
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                                                                                                                                                                                           Załącznik Nr 4 

 

 

 

 

 

 

,,Dokumentacja zdjęciowa z zrealizowanych zadań publicznych 

przez organizacje pozarządowe w 2021 roku” 
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Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu 

Nazwa zadania: SZKOLENIE „JEDZ ZDROWO I ROŚNIJ W SIŁĘ Z TPD 2021” 

 
 

            

         

            

fot. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu 
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Stowarzyszenie Anatomia Rocka z Poznania 

Nazwa zadania:  ,,WARSZTATY PERKUSYJNE Z MACIEJEM ŚLIMAKIEM STAROSTĄ W WĄGROWCU” 

 

           

 

             
 

fot. Stowarzyszenie Anatomia Rocka z Poznania 
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Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Wapno 

Nazwa zadania:  ,,VI REGIONALNY FESTIWAL POLSKIEJ PIOSENKI IM. IRENY JAROCKIEJ W WAPNIE” 

 

          

                         

fot. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Wapno 
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Stowarzyszenie Seniorów ,,CYSTERSI” Łekno 

Nazwa zadania:  ,,WYJAZDOWY DZIEŃ Z HISTORIĄ” 

 

             
 

            

fot. Stowarzyszenie Seniorów ,,CYSTERSI” Łekno 
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Stowarzyszenie Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II w Mieścisku 

Nazwa zadania:  ,,POLA WDZIĘCZNOŚCI – MIEŚCISKIE WIECZORY NIEPODLEGŁOŚCIOWE. CYKL KULTURALNYCH, ARTYSTYCZNYCH  

I EDUKACYJNYCH SPOTKAŃ WSPÓLNOTOWYCH WOKÓŁ ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI  - WIEDZA, INFORMACJA, PROMOCJA” 
 

         
 

              

fot. Stowarzyszenie Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II w Mieścisku 
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Klub Jeździecki ,,SOKÓŁ” Damasławek 

Nazwa zadania: „REGIONALNE ZAWODY W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY - XIX MEMORIAŁ ANGELIKI JACH” 

              

                                                                          
                                                                                                                                                       fot. Klub Jeździecki ,,SOKÓŁ” Damasławek 
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Klub Jeździecki ,,SOKÓŁ” Damasławek 

Nazwa zadania: „III OTWARTE AMATORSKIE MISTRZOSTWA POWIATU WĄGROWIECKIEGO W POWOŻENIU ZAPRZĘGAMI KONNYMI”        

                                                                                                                                               

             

 

            

  fot. Klub Jeździecki ,,SOKÓŁ” Damasławek 
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WOPR WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁ POWIATOWY W WĄGROWCU 

Nazwa zadania: „KURS NA STOPIEŃ MŁODSZEGO RATOWNIKA WOPR 2021”        

 

                  

 

                                                                                                                          

  fot. WOPR Województwa Wielkopolskiego Oddział Powiatowy w Wągrowcu 


