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Załącznik nr 1 
 

„Zbiorcze sprawozdanie rzeczowe i finansowe z przyznanych dotacji organizacjom pozarządowym w I konkursie ofert w 2016 r. 
 

 

 

 

 

L.p. 

 

 

Nazwa i zakres 

zadania 

 

 

Oferent 

 

 

Liczba i rodzaj 

beneficjentów 

zadania 

 

Wkład pozafinansowy oferenta 
 

 

Źródło finansowania 
 

 

Umowa: 

 

 

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.) 

 

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 

wykorzysta

nej/ 

niewykorzy

stanej 

dotacji  

 

1. 
 

nauki, edukacji, 

oświaty i 

wychowania 

 
organizacja konkursów 
poszerzających wiedzę i 

umiejętności uczniów 

lub przedsięwzięć o 

charakterze 

edukacyjnym o zasięgu 

powiatowym 

(ponadgminnym) 

 

Stowarzyszenie 

Absolwentów 

 i Przyjaciół I Liceum 

Ogólnokształcącego im. 

Powstańców  

Wielkopolskich  

w Wągrowcu 

I KONKURS WIEDZY                                        

O BEZPIECZEŃSTWIE  

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ 

GIMNAZJALNYCH                                

I PONADGIMNAZJALNYCH 

POWIATU  

WĄGROWIECKIEGO  

PT.: WIEM-UMIEM- 

DZIAŁAM („WUDZ”) 

 

Uczniowie  

szkół 
gimnazjalnych 

i ponadgimn. 

z terenu 
 Powiatu 

Wągrowieckiego 

 
 

 

Nauczyciele  

z I LO, 
 uczniowie I LO 

- członkowie 

 SK PCK- jako 
wolontariusze, 

instruktorzy 

pierwszej  
pomocy  

z kwalifikacjami, 
pracownicy  

służb i instytucji 

odpowiedzia- 
lnych za 

bezpieczeństwo  

 

 

Brak informacji 

 

3.000 zł 

 

 

1.500 zł 

 

650 zł 

środki  
własne, 

 

125 zł 
wkład  

osobowy 

 

rozliczenie 

w toku 

 

Umowa zawarta, 

rozliczenie 
w toku 

 

Zorganizowano konkurs na temat szeroko 

pojętego bezpieczeństwa dla ok. 60 uczniów 
szkół gimnazjalnych i  ponadgimnazjalnych z 

terenu Powiatu Wągrowieckiego. Równolegle 

z konkursem odbyła się prezentacja i trening 
udzielania pierwszej pomocy. 

CELE: 

- popularyzacja wiedzy z zakresu 
bezpieczeństwa, ratownictwa i ochrony 

ludności, 
- propagowanie tematyki bezpieczeństwa         

w sieci i ruchu drogowym 

- kultywowanie tradycji wychowania 
patriotyczno-obronnego młodzieży 

- wyrabianie prawidłowych nawyków oraz 

zasad działania ratowniczego szczególnie w 
zakresie udzielania pierwszej pomocy  

- prezentacja i trening udzielania pierwszej 

pomocy przedmedycznej. 

REZULTATY:  

- zwiększenie wiedzy i świadomości młodych 
ludzi nt. zachowań ryzykownych 

- unikanie niebezpiecznych sytuacji, niesienie 

pomocy w trudnych sytuacjach, udzielanie 
pierwszej pomocy przedmedycznej 

- mniejsza ilość wypadków powodowanych 

przez młodych ludzi. 
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L.p. 

 

 

Nazwa i zakres 

zadania 

 

 

Oferent 

 

 

Liczba i rodzaj 

beneficjentów 

zadania 

 

Wkład pozafinansowy oferenta 
 

 

Źródło finansowania 
 

 

Umowa: 

 

 

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.) 

 

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 

wykorzysta

nej/ 

niewykorzy

stanej 

dotacji  

 

   2. 
 

nauki, edukacji, 

oświaty i 

wychowania 

 
organizacja konkursów 

poszerzających wiedzę 

 i umiejętności uczniów 

lub przedsięwzięć  

o charakterze 

edukacyjnym o zasięgu 

powiatowym 
(ponadgminnym) 

 

Stowarzyszenie  Pomocy 

Uczniom im. Jana Pawła II w 

Mieścisku 

VIII POWIATOWY KONKURS 

RECYTATORSKI PT. „NA 

SKRZYDŁACH KSIAŻEK” 

POŁĄCZONY ZE  

SPOTKANIEM AUTORSKIM  

Z OSOBĄ Z DZIEDZINY 

LITERATURY I MEDIÓW 

 

uczniowie ze 
szkół 

podstawowych 

 z terenu Powiatu 
Wągrowieckiego 

 

-Szkoła 
Podstawowa 

 w Mieścisku 

 

nauczyciele  
Szkoły 

Podstawowej  

w Mieścisku  
z kwalifikacjami: 

bibliotekarka, 

poloniści  
i informatycy 

 

 

sprzęt i sala 
udostępniona 

przez Szkołę 

Podstawową 
w Mieścisku 

 

1.500 zł 

 

1.500 zł 

 

400 zł  
środki  

własne, 

 
1.000  

wkład  

osobowy 

 

1.500 zł 

 

Zawarta 
i zrealizowana 

 

Zorganizowano KONKURS 
RECYTATORSKI PT.”NA SKRZYDŁACH 

KSIĄŻEK” POŁĄCZONY ZE 

SPOTKANIEM AUTORSKIM Z OSOBĄ  
Z DZIEDZINY LITERATURY I MEDIÓW  

– Laurą Łącz. Udział wzięły szkoły z terenu 

powiatu wągrowieckiego m.in.:  SP Łaziska, 
SP Wapno, SP nr 4 Wągrowiec, SP Popowo 

Kościelne, SP nr 2 Wągrowiec, SP Jabłkowo, 

SP Lechlin, SP Łekno, SP Wiatrowo. Ogółem 
uczestniczyło 40 uczniów ze szkół podst., 

ponad 100 uczniów SP w Mieścisku oraz 26 

nauczycieli – opiekunów uczniów. 
CELE: 

- podniesienie poziomu czytelnictwa wśród 

uczniów SP 
- kształtowanie sfery emocjonalnej dzieci 

-propagowanie idei bezpiecznego życia 

i poruszania się po świecie 
- doskonalenie warsztatu recytacji, wzrost 

zainteresowania kulturą słowa 

- wspomaganie procesu dydaktycznego 
i wychowawczego w placówkach 

oświatowych 

 - rozwijanie pasji naukowych dzieci 
i młodzieży 

- zainteresowanie dzieci teatrem i telewizją 

REZULTATY: 

- promocja szkoły i jej działań dydaktycznych 
i wychowawczych 

- wzrost zainteresowania czytelnictwem 

- podniesienie poziomu wiedzy o pracy 
mediów, telewizji, 

- popularyzowanie najnowszej literatury dla 

dzieci. 
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L.p. 

 

 

Nazwa i zakres 

zadania 

 

 

Oferent 

 

 

Liczba i rodzaj 

beneficjentów 

zadania 

 

Wkład pozafinansowy oferenta 

 

 

Źródło finansowania 

 

 

Umowa: 

 

 

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.) 

 

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 

wykorzysta

nej/ 

niewykorzy

stanej 

dotacji  

 

3. 

kultury i sztuki 

 
organizacja  

i koordynacja 

przedsięwzięć 

kulturalnych (m.in. 
festiwali, koncertów, 

konkursów, plenerów 

czy audycji 

muzycznych) o zasięgu 

ponadgminnym dla 

dzieci, młodzieży 

 i dorosłych  

 

Stowarzyszenie  

Absolwentów i Przyjaciół I 

Liceum Ogólnokształcącego 

 im. Powstańców 

Wielkopolskich 

 w Wągrowcu 

KONKURS FOTOGRAFICZNY 

„LUSTRO POKOLEŃ” 

 

- osoby z terenu 
Powiatu 

Wągrowieckiego 
- I LO w 

Wągrowcu 

 

członkowie 
stowarzyszenia, 

fotografowie, 
graficy, 

 nauczyciele I LO, 

uczniowie I LO- 
wolontariusze 

 

 

drukarka, ksero, 
komputery,  

termosy do kawy 
 i herbaty,  

aparat fotogr., 

gilotyna,  
bindownica 

 

3.500 zł 

 

2.500 zł 

 

588 zł  
środki  

własne, 
 

588 zł  

wkład  
osobowy 

 

0 zł 

 

pisemne odstąpienie  
od umowy przez 

Stowarzyszenie,  
zwrot dotacji wraz  

z odsetkami  

i karą umowną, 
rozwiązanie umowy 

 

Zakładano zorganizowanie konkursu na temat 
„Lustro pokoleń” dla osób z terenu powiatu. 

CELE:     

- zainteresowanie mieszkańców Wągrowca 

i Powiatu Wągrowieckiego historią I LO 
- zwrócenie uwagi na najważniejsze 

wydarzenia w dziejach szkoły 

- promocja szkoły w środowisku lokalnym 
i regionalnym 

- rozwijanie umiejętności związanych 

z fotografią i grafiką komputerową 
- rozwijanie wrażliwości i wyobraźni autorów. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

4. 
 

 

Wągrowieckie 

Towarzystwo Edukacyjno-

Muzyczne 

Organizacja 1 koncertu  

w ramach XIII Festiwalu  

Muzyki Klasycznej 

 im. Adama z Wągrowca  

„Pałucka Wiosna Muzyczna” 

 

- publiczność 
festiwalowa- 

mieszkańcy 

Powiatu 
Wągrowieckiego 

 

- sala koncertowa 
Państwowej 

Szkoły  

Muzycznej I 
Stopnia im. 

Bronisława 

Zielińskiego 

 w Wągrowcu 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Zarząd 
Stowarzyszenia, 

pracownicy  

szkoły 
 

 

nieodpłatnie 
pomieszczenia  

PSM I stopnia im. 

Br. Zielińskiego  
w Wągrowcu,  

w tym  sala 

koncertowa, 
konferencyjna, 

garderoby, 

samochody 
 prywatne 

wolontariuszy 

 

6.000 zł 

 

4.000 zł 

 

240 zł  
środki  

własne 

 
 

 

0 zł 

 

 pisemna rezygnacja  
z przyznanej dotacji 

 

Zakładano zorganizowanie koncertu 
festiwalowego dla publiczności. 

CELE: 

- wsparcie wykonania koncertu festiwalowego 

saksofonisty Pawła Gusnara 

- współudział orkiestry kameralnej  
Inter Camerata. 
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L.p. 

 

 

Nazwa i zakres 

zadania 

 

 

Oferent 

 

 

Liczba i rodzaj 

beneficjentów 

zadania 

 

Wkład pozafinansowy oferenta 

 

 

Źródło finansowania 

 

 

Umowa: 

 

 

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.) 

 

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 

wykorzysta

nej/ 

niewykorzy

stanej 

dotacji  

 

5. 
 

 

kultury i sztuki 

 
organizacja  

i koordynacja 

warsztatów, zajęć, 
ćwiczeń, prób  

o charakterze 

kulturalnym 

 

Stowarzyszenie 

Prasy Lokalnej 
Nie jesteśmy sami 

 

- dziennikarze 
 i 

współpracownicy 
mediów 

lokalnych, 

elektronicznych 
oraz pism 

samorządowych, 

wydawcy  
mediów, 

 autorzy 

opracowań  
będący 

pracownikami 

instytucji 
muzealnych, 

kulturalnych 

 i placówek 
naukowych, 

uczniowie  

szkół  

ponadgimn. 

redagujący 

 gazetki 
 szkolne i 

współpracujący  

z mediami 
 

- Bursa-Ośrodek 

Naukowo-
Dydaktyczny 

Uniwersytetu 

Przyrodniczego 
 w Zielonce 

k/Murowanej 

Gośliny 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

dziennikarz, 
pracownik  

naukowy 
 Wydziału 

 Nauk  

Politycznych 
 i  

Dziennikarstwa 

UAM  
w Poznaniu,  

inni  

wykładowcy  
WNPiD UAM, 

dziennikarz  

Śledczy 
 Głosu 

Wielkopolskiego, 

sędzia Sądu 
Najwyższego 

 

Sprzęt 
multimedialny: 

rzutnik, ekran, 
laptopy, 

oprogramowanie 

graficzne i 
edytorskie 

 

2.000 zł 

 

2.000 zł 

 

390 zł środki 
własne, 

 
1.550 zł  

wkład  

osobowy 
 

 

Wykorzy- 
stano: 

 0 zł, 
Zwrot 

niewyko-

rzystanej 
dotacji  

w 

wysokości 
2.000 zł 

wraz 

 z 
odsetkami 

 

umowa zawarta ,  
pismo wyjaśniające 

niezrealizowania 
zadania oraz zwrot 

niewykorzystanej 

dotacji wraz                   
z odsetkami 

 

Zaplanowano zorganizowanie warsztatów 
dziennikarskich dla dziennikarzy prasy 

lokalnej oraz innych mediów lokalnych, 
uczniów i nauczycieli szkół ponagimn. - 

 dla 30 osób i 20 uczniów. 

CELE: 
- przegląd lokalnych dokonań kulturalnych       

i promowania przez media lokalne 

- doskonalenie języka przekazu, dbałość          
o poprawność językową warsztatu 

dziennikarskiego 

- tworzenie komunikatów dla wszystkich grup 
odbiorców 

- warsztat ucznia i poety 

- popularyzacja wybitnych postaci z terenu 
powiatu wągrowieckiego 

- popularyzacja walorów powiatu  wśród 

dziennikarzy spoza naszego terenu 
REZULTATY: 

- udział w warsztatach 30 dziennikarzy            

i współpracowników mediów lokalnych 

- udział 20 uczniów i nauczycieli ze szkół 

ponadgimnazjalnych 

- opublikowanie na portalach intern. 
materiałów będących dorobkiem warsztatów 

Publikacje prasowe kwiecień-czerwiec 

- integracja dziennikarzy 
- prezentacja walorów powiatu w formie 

wycieczki krajoznawczej 

- zacieśnienie współpracy dziennikarzy, 
wydawców, osób piszących w instytucjach 

kulturalnych  i jednostkach samorządu. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

    
  

 Korzyści wynikające z realizacji zadania,  
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L.p. 

 

 

Nazwa i zakres 

zadania 

 

 

Oferent 

 

 

Liczba i rodzaj 

beneficjentów 

zadania 

 

Wkład pozafinansowy oferenta 

 

 

Źródło finansowania 

 

 

 

Umowa: 

 

 

 

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. 

 

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 

wykorzysta

nej/ 

niewykorzy

stanej 

dotacji  

 

6. 

 

 

wspierania i 

upowszechniania 

kultury fizycznej: 

organizacja i 

koordynacja 
przedsięwzięć (m.in. 

imprez, meczy, 

treningów, zajęć 
sportowych) 

sportowych i sportowo 

- rekreacyjnych o 
zasięgu 

ponadgminnym dla 

dzieci, młodzieży i 
dorosłych 

 

 

 

 

 

Klub Jeździecki „SOKÓŁ” 

Damasławek 
Regionalne Zawody w Skokach 

przez Przeszkody – XIV 
Memoriał Angeliki Jach 

 

dzieci,  

młodzież 
 i osoby 

dorosłe 

trenujące 
skoki przez 

przeszkody  

z terenu całego 
kraju oraz 

mieszkańcy 

Powiatu 
 i regionu jako 

impreza 

 sportowo-
widowiskowa 

 
- gminny 

kompleks 

Sportowo-
Rekreacyjny  

w Damasławku 

 

 

pracownicy  

Urzędu Gminy, 
wolontariusze 

- delegaci 

 z Wielkopolskiego 
Związku 

Jeździeckiego 

- członkowie 
stowarzyszenia 

 

 

 

- tor przeszkód – 

własność klubu 
- namioty służące 

jako miejsce biura 

zawodników oraz 
budki sędziowskiej 

wypożyczone od 

prezesa klubu 
jeździeckiego 

- wał i ciągnik 

wypożyczone j.w. 
- sprzęt 

komputerowy, 

drukarki i materiały 
biurowe 

wypożyczone j.w. 

 

10.000 zł 

 

10.000 zł 

 

14.710 zł  

środki 
 własne 

 

10.000 zł 

 

zawarta 

i zrealizowana 

 

Zorganizowano zawody konne w skokach 

przez przeszkody w różnych kategoriach 
połączonych z konkursem memoriałowym, 

konkursami eliminacyjnymi do Mistrzostw 

Polski Młodych Koni oraz występami 
artystycznymi. 

CELE: 

- popularyzacja walorów rekreacji i sportów 
konnych w środowisku 

- sprawdzanie umiejętności młodych 

zawodników 
- promocja Powiatu Wągrowieckiego na arenie 

wojewódzkiej i poza granicami województwa 

- promowanie lokalnych i okolicznych 
gospodarstw agroturystycznych, punktów 

gastronomicznych 
- możliwość aktywnego spędzania czasu 

i integracja 

REZULTATY: 
- szereg występów artystycznych –łagodzenie 

izolacji społecznej 

- nawiązywanie kontaktów, promocja. 
 

 

7. 
 

Gołaniecki Klub Sportowy  

„Zamek” Gołańcz 

Turniej w  
podnoszeniu ciężarów 

 

mieszkańcy 

Powiatu 
Wągrowieckiego: 

w turnieju 

uczestniczyło  
17 zawodników,  

4 sędziów,  

8 trenerów 
 i 5 osób obsługi 

gastronomicznej 

 i organizatorskiej 

 

- stadion miejski  

w Gołańczy 

 

ok.15 osób 

wykwalifikowani 
sędziowie, 

organizatorzy 

sportu, sanitariusze 
medyczni, 

zawodnicy 

 
 

 

sprzęt klubu 

 

4.000 zł 

 

2.000 zł 

 

220,00 zł 

 środki  
własne 

 

 
 

 

2.000 zł 

 

zawarta 

i zrealizowana 

 

Zorganizowano turniej w podnoszeniu 

ciężarów dla mieszkańców powiatu. 
CELE: 

- zorganizowanie turnieju z udziałem znanych 

i utytułowanych zawodników i młodzieży 
- popularyzacja podnoszenia ciężarów 

- promocja sportu, kultury fizycznej, 

aktywnych form spędzania wolnego czasu 
- integracja mieszkańców Powiatu 

Wągrowieckiego 

REZULTATY: 

- zagospodarowanie wolnego czasu dzieci, 

młodzieży i dorosłych w kontakcie 

z zawodnikami 
- wzorce do naśladowania zachowań  

w sporcie i w życiu 

- popularyzacja aktywnych form wypoczynku, 
upowszechnianie kultury fizycznej wśród  

mieszkańców powiatu 
- zwiększenie liczby osób trenujących 

- integracja i 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: 

 

 

 

 

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. 

 

liczba osób 

zaangażowanych             

w realizację 

zadani  (w tym 

wolontariusze) 

 

wkład rzeczowy 

 

 

wnioskowana 

kwota dotacji 

 

wysokość 

dotacji                 

z powiatu 

 

środki własne 

i środki 

z innych 

źródeł 

 

kwota 

wykorzysta

nej/ 

niewykorzy

stanej 

dotacji  

 

8. 

 

Wspierania 

i upowszechniania 

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 
 

 

 

 

 

Wągrowiecki Klub Karate 

Tiger 
Organizacja IV Ogólnopolskiego 

Turnieju Karate Dzieci i 

Młodzieży „TIGER CUP 2016” 

 

- osoby  
z Powiatu 

Wągrowieckiego 
trenujące 

 karate 

 shotokan, 
pobliskich 

województw, 

mieszkańców 
Powiatu 

Wągrowieckiego 

w każdym  
wieku 

 

- hala OSiR 
 w Wągrowcu 

 

zarząd klubu- 
wolontariat; 

opiekunowie- 
rodzice 

 

 

hala sportowa 
OSiR, 

6 tatami, płotki 
oddzielające tatami 

od trybun, podium, 

stoliki sędziowskie 

 

10.000 zł 

 

6.660 zł 

 

4.090 zł  
środki  

własne 
 

 

 

5.876,16 zł 

 

Zwrot dotacji  
pobranej  

w nadmiernej 
wysokości  

w kwocie 783,84  

wraz z odsetkami 

 

Zorganizowanie ogólnopolskiego turnieju 
karate w różnych kategoriach dla dzieci 

z terenu Powiatu Wągrowieckiego oraz 
pobliskich województw. W turnieju udział 

wzięło 320 zawodników z całej Polski 

CELE: 
- angażowanie różnych grup wiekowych do 

uprawiania wschodnich sztuk walki 

- uczestniczenie w imprezach sportowych na 
obszarze działania samorządu terytorialnego 

- stwarzanie zdolnym sportowcom warunków 

rozwijania się 
- kształtowania pozytywnych cech charakteru      

- rozwijanie urządzeń i obiektów sportowych 

- podwyższenie umiejętności sportowych 
zawodników klubu 

REZULTATY: 

- wyłonienie najlepszych zawodników 
- wspieranie i upowszechnianie kultury 

fizycznej w powiecie 

- zwiększenie ilości medalów przez 

zawodników WKK „Tiger" 

- zachęcenie do uprawiania karate 

- promocja miasta i powiatu- zaproszenie 
zawodników z całej Polski (około 200). 

 

 

9. 
 

Towarzystwo Przyjaciół 

Dzieci Wielkopolski 

Oddział Regionalny. 

Towarzystwo Przyjaciół 

Dzieci. Oddział Miejski  

w Wągrowcu   

POŻEGNANIE LATA Z TPD – 
LATAWIEC 

 

ok. 200 
dzieci z terenu 

Powiatu 
Wągrowie- 

ckiego  

z rodzinami 
 

 

członkowie TPD 
 i wolontariusze 

 

sprzęt własny 
stowarzyszenia, 

telefony  
komórkowe, 

 teren parku 600-

lecia w Wągrowcu 

 

2.770 zł 

 

2.770 zł 

 

240,00 zł  
wkład  

własny 
 

1.600 zł  

z 
Urzędu  

Miasta w 

Wągrowcu 

 

2.770 zł 

 

Zawarta 
 i zrealizowana 

 

Zorganizowano zawody w puszczaniu latawca 
(nagrodzono 138 dzieci) oraz konkurencje 

sportowe (nagrodzono 29 dzieci) dla ok. 200 
dzieci z terenu powiatu z rodzinami. 

CELE: 

- zagospodarowanie wolnego czasu dzieci 
i młodzieży z Powiatu Wągrowieckiego 

- integracja dzieci i młodzieży z różnych 

środowisk 
- popularyzacja puszczania latawca 

- wspólne gry i zabawy, zawody sportowe 

-promocja działań TPD i Powiatu 
Wągrowieckiego 

REZULTATY: 

- zagospodarowanie czasu wolnego 
- upowszechnianie kultury fizycznej 

- popularyzacja puszczania latawca wśród 

mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego. 
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L.p. 

 

 

Nazwa i zakres 

zadania 

 

 

Oferent 

 

 

Liczba i rodzaj 

beneficjentów 

zadania 

 

Wkład pozafinansowy oferenta 

 

 

Źródło finansowania 

 

 

 

Umowa: 

 

 

 

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. 

 

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 

wykorzysta

nej/ 

niewykorzy

stanej 

dotacji  

 

  10. 
 

Wspieranie 

i upowszechniania 

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 

XXVI Turniej Piłki Nożnej 

Drużyn Osiedlowych – 
MUNDIALITO 

 

 

3 kategorie 

wiekowe dla 
dzieci 

i młodzieży: 

- do lat 11 
-12-13 lat 

-14-15 lat 

rodzice, 
 znajomi, 

nauczyciele,  

prasa lokalna. 
Udział wzięło  

13 drużyn  

po min.  
10 osób –  

łącznie  
160 osób. 

 

- boisko  
sportowe 

„ORLIK” 

 przy SP nr 4  
w Wągrowcu 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

członkowie TPD, 

nauczyciele wf, 
animatorzy  

sportu, pracownicy 

Spółdzielni 
Mieszkaniowej  

w Wągrowcu, 

wolontariusze, 
rodzice 

 

 

własny  

sprzęt klubu, 
telefony  

komórkowe 

 

3.570 zł 

 

3.570 zł 

 

360 zł środki 

własne, 
 

2.750 zł  

z budżetu 
Miasta 

Wągrowca 

 

3.570 zł 

 

Zawarta 

 i zrealizowana 

 

Zorganizowano turniej piłki nożnej dla dzieci 

i młodzieży z powiatu w 3 kategoriach 
wiekowych w skład którego wchodziły mecze 

turniejowe i mecz finałowy oraz mecz 

pokazowy. 
 

CELE: 

- zagospodarowanie wolnego czasu dzieci 
i młodzieży z Powiatu Wągrowieckiego 

- integracja dzieci i młodzieży z różnych 

środowisk 
- popularyzacja gry w piłkę nożną 

- promocja działań TPD i Powiatu 

Wągrowieckiego    

 

REZULTATY: 

- przeprowadzenie meczy turniejowych 

i meczu finałowego oraz meczu pokazowego 

- upowszechnianie kultury fizycznej 
- promocja piłki nożnej wśród dzieci 

i młodzieży z terenu Powiatu 

Wągrowieckiego. 
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L.p. 

 

 

Nazwa i zakres 

zadania 

 

 

Oferent 

 

 

Liczba i rodzaj 

beneficjentów 

zadania 

 

Wkład pozafinansowy oferenta 

 

 

Źródło finansowania 

 

 

Umowa: 

 

 

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.) 

 

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 

wykorzysta

nej/ 

niewykorzy

stanej 

dotacji  

 

11. 
 

 

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 

 

Polskie Towarzystwo 

Turystyczno-Krajoznawcze 

Oddział w Wągrowcu im. 

Waldemara Balcerowicza 
Wielodyscyplinowy Rajd dla 

mieszkańców Powiatu 
Wągrowieckiego 

 

- mieszkańcy 
powiatu  

w każdym 
 przedziale 

wiekowym. 

- teren Powiatu 
Wągrowieckiego:   

start: Mieścisko 

meta - Łakina 
 

 

członkowie  
PTTK 

 

 

nie dotyczy 

 

2.000 zł 

 

1.800 zł 

 

500 zł  
środki  

własne, 
 

500 zł  

wkład  
osobowy 

 

1.800 zł 

 

zawarta 
i zrealizowana 

 

Zorganizowano wielodyscyplinowego rajdu 

dla mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego 

połączonego z konkursami: tematycznym 
i sprawnościowymi. Udział wzięły 104 osoby. 

CELE: 

- aktywizacja mieszkańców powiatu 

- kształtowanie umiejętności aktywnego 

i zdrowego spędzania wolnego czasu 

- wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez 

udział w imprezie całych rodzin 
- integracja międzypokoleniowa 

- udział w rajdzie dużej liczby osób 

w dowolnej jego formie 

- konkursy tematyczne i sprawnościowe  

REZULTATY: 

- promocja walorów  turystycznych, 

krajoznawczych, historycznych 
i przyrodniczych powiatu 

- propagowanie aktywnych form wypoczynku 

- uprawianie różnych form turystyki. 
 

 

12. 
 

Towarzystwo Przyjaciół 

Dzieci Wielkopolski 

Oddział Regionalny. 

Towarzystwo Przyjaciół 

Dzieci. Oddział Miejski  

w Wągrowcu    

Wycieczki z TPD 2016 

 

łącznie  

w dwóch 
wyjazdach wzięło 

udział 100 osób 

tj.: dzieci  
i młodzieży  

z terenu Powiatu 

Wągrowieckiego  
i ich opiekunowie,  

w tym 59 

 dzieci 
 

 

rodzice oraz 

członkowie TPD  
jako 

 wolontariusze 

 

telefony  

komórkowe oraz 
sprzęt 

 komputerowy 

członków TPD 
 jako sprzęt 

niezbędny do 

wykonania  
zadania i działań 

organizatorskich 

 

2.710 zł 

 

2.200 zł 

 

725,00 zł  

z wkładu 
własnego, 

 

2.360 zł  
z wpłat 

 i opłat 

adresatów 

 

2.200 zł 

 

zawarta 

i zrealizowana 

 

Zorganizowano 2 jednodniowe wycieczki do 

Sarbinowa i do centrum Edukacji i Promocji 
Regionu w Szymbarku – Kaszuby. 

CELE: 

-zapewnienie dzieciom i ich opiekunom 
uczestnictwa w wycieczce turystyczno- 

krajoznawczej, poszerzenie wiedzy 

przyrodniczo-geograficznej na temat  

regionu Kaszub.    

REZULTATY: 

- zagospodarowanie wolnego czasu dzieci 

 i młodzieży, 

- zapewnienie wyjazdu poszerzającego wiedzę 

turystyczną i krajoznawczą: Szymbark- 

centrum edukacji i promocji regionu. 
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L.p. 

 

 

Nazwa i zakres 

zadania 

 

 

Oferent 

 

 

Liczba i rodzaj 

beneficjentów 

zadania 

 

Wkład pozafinansowy oferenta 

 

 

Źródło finansowania 

 

 

Umowa: 

 

 

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.) 

 

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 

wykorzysta

nej/ 

niewykorzy

stanej 

dotacji  

 

13. 
 

 

promocji 

zatrudnienia 

 i aktywizacji 

zawodowej osób 

pozostających bez 

pracy i zagrożonych  

zwolnieniem z pracy 
organizacja 

bezpłatnych, 

indywidualnych porad 

prawnych oraz szkoleń 

z zakresu prawa dla 
osób bezrobotnych 

zarejestrowanych w 

Powiatowym Urzędzie 

Pracy w Wągrowcu 

 

 

Towarzystwo Społeczno – 

Prawne 
Porady prawne dla osób 

bezrobotnych 2016 

 

40 osób  

bezrobotnych 

zarejestro- 

wanych  

w  

Powiatowym 

Urzędzie  

Pracy  

w 

Wągrowcu 

 

4 
( w tym 1  

wolontariusz) 

 

nie dotyczy 

 

3.750 zł 

 

3.750 zł 

 

500,97 zł 

 

3.750 zł 

 

zawarta  

i zrealizowana 

 

- czas porad indywidualnych – 32 godziny 
- liczba osób korzystających z porad 

indywidualnych – 21 osób/29 porad ( w tym:  
1 osoba – 6 porad; 1 osoba – 3; 1 osoba - 2) 

- szkolenie dla osób chcących otworzyć 

działalność gospodarczą – 2 szkolenia dla 19 
osób (6+13 osób) 

- zredagowanie i wydanie broszur / artykułów 

z zagadnieniami prawnymi – przygotowano 4 
artykuły na fanpage Towarzystwa 

umieszczonego na portalu społecznościowym 

FACEBOOK 

 

14. 
 

 

pomoc społeczna,  

w tym pomoc 

rodzinom i osobom  

w trudnej sytuacji 

życiowej 

oraz wyrównywania 

szans tych rodzin  

i osób – nie złożono 

ofert na zadanie:  

wspieranie inicjatyw 

podejmowanych na 

rzecz ograniczenia 

skutków 

niepełnosprawności 
oraz zapobiegania 

wykluczeniu 

społecznemu 

 
 

 

Polski Związek  

Niewidomych  

Okręg Wielkopolski  

z siedzibą  

w Poznaniu Zarząd Koła 

Powiatowego w Wągrowcu 

Wspieranie inicjatyw 

podejmowanych na rzecz 

ograniczenia skutków 
niepełnosprawności oraz 

zapobiegania wykluczeniu 

społecznemu. Wyjazd 6-dniowy 
kontynuacja szkolenia                   

z orientacji przestrzennej z 

instruktorem dla zorganizowanej 

grupy niepełnosprawnych 

wzrokowo do Zakopanego 

 

20 osób niepełno-

sprawnych 
wzrokowo 

zrzeszonych  

w kole z Powiatu 
Wągrowieckiego 

 

Zarząd Koła  

PZN 

 

 

nie dotyczy 

 

8.600 zł 

 

8.600 zł 

 

5.500 zł 

 

8.600 zł 

 

zawarta  

i zrealizowana 

 

Kontynuacja szkolenia z orientacji 

przestrzennej dla osób ze schorzeniem narządu 
wzroku wpłynęła na poprawę z orientacji, 

osoby niepełnosprawne doskonaliły techniki 

poruszania się z białą laską, szczególnie osoby 
nowe, które uczestniczyły w szkoleniu po raz 

pierwszy. 

Integracja społeczna osób niepełnosprawnych 
wzrokowo, radzenie sobie w pokonywaniu 

barier, wyzbycie się lęku przed wyjściem          

z domu, nauka poruszania się z białą laską      
w nowym, nieznanym terenie. 

 

 
15. 

 

Wągrowieckie  

Towarzystwo  

„AMAZONKI” 

Razem walczymy z rakiem – 

rehabilitacja szansą na zdrowie 

wągrowieckich amazonek 

 

25 kobiet 

zrzeszonych  w 

WT Amazonki  

z powiatu 

wągrowieckiego  

 

Zarząd  

Towarzystwa,  

1 rehabilitant 

 zajęć na basenie 

 

nie dotyczy 

 

6.080 zł 

 

6.080 zł 

 

425 zł 

 

6.080 zł 

 

zawarta  

i zrealizowana 

 
Dostarczenie niezbędnych narzędzi do 

przywrócenia wiary we własne siły, 

znalezienie motywacji powrotu do zdrowia 
oraz uzyskanie możliwie najlepszej jakości 

życia. Poprawa kondycji psychicznej                 

i fizycznej. Udział w zajęciach 
rehabilitacyjnych na basenie, jednodniowa 

wycieczka dla kobiet. 
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L.p. 

 

 

Nazwa i zakres 

zadania 

 

 

Oferent 

 

 

Liczba i rodzaj 

beneficjentów 

zadania 

 

Wkład pozafinansowy oferenta 

 

 

Źródło finansowania 

 

 

Umowa: 

 

 

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.) 

 

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 

wykorzysta

nej/ 

niewykorzy

stanej 

dotacji  

 

16. 
 

 

działalność na rzecz 

osób w wieku 

emerytalnym 

 
wspieranie działań 

aktywizujących oraz 

podnoszących 

sprawność seniorów 
 z terenu Powiatu 

Wągrowieckiego 

 

Oddział Rejonowy 

Polskiego  

Związku Emerytów, 

 Rencistów i Inwalidów  

w Wągrowcu 
Zakopane – Biały Dunajec 

 i okolice 

 

 

 50 osób -   
emeryci, renciści              

i inwalidzi 
zrzeszeni w 

oddziale PZERiI              

z terenu  powiatu 
wągrowieckiego 

 

 

2 osoby -    

przedstawiciele 

Oddziału PZERiI        

w Wągrowcu    

 

nie dotyczy  

 

2.000 zł 

 

2.000 zł 

 

28.756,10 

 

2.000 zł 

 

 zawarta  

i zrealizowana 

 

Poznanie nowych miejsc: zabytki, kultura, 

przyroda polskich gór, spacery w górach, 
kąpiele w basenach termalnych, popularyzacja 

i upowszechnianie aktywnego trybu życia 
osób starszych, integracja w grupie przez 

wspólny pobyt i aktywne spędzanie czasu. 

 

17. 
 

Oddział Rejonowy 

Polskiego  

Związku Emerytów, 

 Rencistów i Inwalidów  

w Wągrowcu 
XVIII Powiatowy Zlot Seniorów 

 

240 osób 

emerytów, 
rencistów 

 i inwalidów  

z powiatu 
wągrowieckiego    

 

2 osoby-

przedstawiciele 

Oddziału PZERiI          

w Wągrowcu    

 

 nie dotyczy  

 

2.000 zł  

 

2.000 zł  

 

 2.500 zł 

 

 

 2.000 zł 

 

zawarta  

i zrealizowana 

 

Integrowanie różnych grup seniorów poprzez 

udział w Zlocie. Zaspakajanie potrzeb 
kulturalnych  i artystycznych – udział  

w koncercie w Miejskim Domu Kultury. 

Spotkanie integracyjne przy wspólnym 
poczęstunku i muzyce w OSIR. 

 
18. 

 

Oddział Rejonowy 

Polskiego  

Związku Emerytów, 

 Rencistów  

i Inwalidów  

w Wągrowcu 

Sianożęty 
 

 
50 osób  - 

emeryci, renciści 

 i inwalidzi 
zrzeszeni  

w oddziale  

PZER 
 i z terenu powiatu 

wągrowieckiego 

 

 

2 osoby – 

przedstawiciele 

Oddziału PZERiI         

w Wągrowcu 

 

 

nie dotyczy 

 

2.000zł 

 

2.000zł 

 

25.251,23 zł 

 

2.000 zł 

 

zawarta  

i zrealizowana 

 

Integracja środowisk emeryckich z powiatu 
wągrowieckiego poprzez aktywny pobyt nad 

morzem. Aktywizacja ludzi starszych do 

działań w celu poprawy zdrowia poprzez 
spacery, jazdę rowerem, wspólne zabawy itp. 

Orientacja w terenie dla osób starszych, 

możliwość skorzystania pod kierunkiem 
pielęgniarki z ćwiczeń rehabilitacyjnych. 

 

19. 
 

Wągrowiecki Uniwersytet 

Trzeciego Wieku 

Wągrowiecki Uniwersytet 
Trzeciego Wieku przyjazny 

edukacji seniorów 

 

75 osób  powyżej 
50 roku życia 

emerytów 

 i rencistów  
z powiatu 

wągrowieckiego   

 

Zarząd WUTW  

oraz  

3 wykładowców 

 

nie dotyczy 

 

6.000zł 

 

6.000 zł 

 

330 zł 

 

6.000 zł 

 

zawarta 

i zrealizowana 

 

Zaktywizowanie i podniesienie sprawności 
intelektualnej 75 emerytowanych kobiet            

i mężczyzn z powiatu wągrowieckiego. 47 

osób zdobyło umiejętności korzystania              
i poruszania się w sferze nazewnictwa języka 

angielskiego. Aktywizacja 

międzypokoleniowa seniorów z najbliższą 
rodziną typu: syn, córka, zięć, synowa, wnuki 

zamieszkałą na terenie krajów UE. Rodziny w 

których członkowie korzystają z wcześniejszej 
emerytury zostały zaktywizowane zawodowo, 

dzięki opanowaniu języka niemieckiego 

podjęły pracę jako opiekun osób starszych                   
w Niemczech. Ćwiczenia pamięci roboczej 75 

osób w wieku emerytalnym poprzez 

przyswajanie nowych słów przygotowało do 
godnej i wartościowej starości. 
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L.p. 

 

 

Nazwa i zakres 

zadania 

 

 

Oferent 

 

 

Liczba i rodzaj 

beneficjentów 

zadania 

 

Wkład pozafinansowy oferenta 

 

 

Źródło finansowania 

 

 

Umowa: 

 

 

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.) 

 

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 

wykorzysta

nej/ 

niewykorzy

stanej 

dotacji  

 

  20. 
 

 

ochrona i promocja 

zdrowia 

 
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) 

 

Stowarzyszenie  

im. ks. Jerzego Niwarda 

Musolffa 

w Wągrowcu  

Prowadzenie działań na rzecz 

promowania idei niesienia 

pomocy chorym na choroby 

nowotworowe, w tym w fazie 

terminalnej (akcje i kampanie 

promujące edukację zdrowotną, 

poszerzające świadomość                       

i wiedzę mieszkańców powiatu  

 zakresie wsparcia chorych i ich 

rodzin)” 

 

 

 

ok. 40 
wolontariuszy 

z Koła 
CORCULUM  

przy ZSP 

Nr 2 
w Wągrowcu. 

 

156 wolontariuszy 
z 6 szkół 

powiatu 

wągrowieckiego 
oraz  

2 szkół 

z innych 
powiatów. 

 

Mieszkańcy 
powiatu 

wągrowieckiego 

 

Zarząd 
Stowarzyszenia 

w formie 
wolontariatu. 

 

Etatowy pracownik 
Administracyjny. 

 

Pracownicy  
Ośrodka Opieki 

Pozaszpitalnej –  

Hospicjum 
Miłosiernego 

Samarytanina 

w Wągrowcu. 
 

Szkolne Koło 

Wolontariatu 
CORCULUM  

przy ZSP Nr 2 

w Wągrowcu. 

 

Wolontariusze 

akcyjni 
szkół z terenu 

powiatu 

wągrowieckiego 
i  

innych. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

nie dotyczy 

 

5.000 zł 

 

4.600 zł 

 

800 zł 

 

4.600 zł  

 

zawarta 

i zrealizowana 

 

CELE: 

Uświadomienie społeczeństwu zagrożeń 
chorobami nowotworowymi i znaczenia ich 

wczesnego wykrycia dla skuteczności 
leczenia. 

Pozyskanie dodatkowych środków na 

działalność hospicjum. 

Edukacja i uwrażliwienie społeczeństwa, 

głównie jego najmłodszej części na los osób 

terminalnie chorych. 
Wsparcie chorych na nowotwory                     

w zmaganiach o zdrowie i życie, obalające 

schematyczne myślenie na temat choroby 

 i leczenia.   

REZULTATY:    

Podniesienie w społeczeństwie świadomości 
potrzeby niesienia bezinteresownej pomocy 

osobom terminalnie chorym i cierpiącym. 

Systematyczne przełamywanie negatywnych 
stereotypów w hospicjach. 

Dalszy wzrost wiedzy mieszkańców powiatu 

w zakresie znaczenia wczesnego wykrycia 
choroby, dla skuteczności leczenia. 

Promocja Ośrodka Opieki Pozaszpitalnej – 

Hospicjum  Miłosiernego Samarytanina w 
Wągrowcu, jako formy specjalistycznej, dla 

terminalnie chorych z terenu powiatu 
wągrowieckiego. 
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L.p. 

 

 

Nazwa i zakres 

zadania 

 

 

Oferent 

 

 

Liczba i rodzaj 

beneficjentów 

zadania 

 

Wkład pozafinansowy oferenta 

 

 

Źródło finansowania 

 

 

Umowa: 

 

 

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.) 

 

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 

wykorzysta

nej/ 

niewykorzy

stanej 

dotacji  

 

21. 
 

 

ochrona i promocja 

zdrowia 

 
organizacja  

i koordynacja działań 

związanych z promocją 

i ochroną zdrowia 

adresowanych do 

różnych grup 

odbiorców (m.in. 

konkursy, kampanie, 
szkolenia, prelekcje, 

warsztaty, publikacje) 

 

Stowarzyszenie Pomocy 

Uczniom im. Jana Pawła II  

w Mieścisku 

ORGANIZACJA III 

POWIATOWEGO SPOTKANIA 

ZE SZTUKĄ PT. 

„WITAMINOWA WIOSNA 

TEATRALNA- 

MIEŚCISKO 2016” 

 KONKURS TEATRALNY 

 I WARSZTATY, KTÓRE 

POPROWADZĄ AKTORZY 

TEATRU Z POZNANIA 

 

 

Szkoły  
z powiatu 

wągrowieckiego: 
SP Popowo 

Kościelne, 

SP Łaziska, 
SP 2 w  

Wągrowcu, 

SP w Mieścisku 
44 uczniów. 

 

200 uczniów 
SP w Mieścisku 

jako widzowie 

 i 20 opiekunów. 
 

 

członkowie 
Stowarzyszenia 

 
nauczyciele 

 

nie dotyczy 

 

4.805 zł 

 

4.805 zł 

 

430,30 zł 
środki  

własne 
 

1.020 zł 

wkład 
osobowy 

 

247,70 zł/ 
niewyko-

rzystana 
dotacja 

 

zawarta 

i zrealizowana 

CELE: 

- wzrost świadomości prozdrowotnej wśród 
uczniów szkół podstawowych 

- kształtowanie sfery emocjonalnej dzieci 
stosownie do ich rozwoju 

- doskonalenie warsztatu recytacji 

- wspomaganie procesu dydaktycznego i 
wychowawczego w tematyce prozdrowotnej  

w szkołach powiatu 

- rozwijanie pasji zdrowego odżywiania   

REZULTATY:    

- podniesie poziomu świadomości 

prozdrowotnej wśród uczniów szkół 
podstawowych 

- wzrost zainteresowania i pasji zdrowego 

odżywiania dzieci i młodzieży 
- kształtowano sferę emocjonalną 

 dzieci klas I-III 

- wzrost zainteresowania kulturą słowa 
- realizacja zadania wspomogła proces 

dydaktyczny i wychowawczy 

- promocja szkoły, jej działań dydaktycznych  

i wychowawczych 

- wzrost zainteresowania czytelnictwem 

i sztuką teatralną 
- podniesienie poziomu wiedzy o pracy 

mediów, telewizji i teatrów, 

- popularyzowanie literatury dla dzieci, bajek 
oraz inscenizowanie utworów. 

Uczniowie spotkali się z aktorami z Studia 

Teatralnego z Poznania. Ważnym punktem 
projektu był także występ grupy artystycznej, 

która działa w SP w Mieścisku. 

W trakcie spotkania odbywały się także 
kiermasze książek.  

Zespoły otrzymały oprócz nagród  

rzeczowych, nagrodę specjalną – wyjazd do 
wągrowieckiego kina.  
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L.p. 

 

 

Nazwa i zakres 

zadania 

 

 

Oferent 

 

 

Liczba i rodzaj 

beneficjentów 

zadania 

 

Wkład pozafinansowy oferenta 

 

 

Źródło finansowania 

 

 

Umowa: 

 

 

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.) 

 

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 

wykorzysta

nej/ 

niewykorzy

stanej 

dotacji  

 

22. 
 

 

upowszechnianie 

 i  ochrona praw 

konsumentów 

 
upowszechnianie 

wiedzy konsumenckiej 

wśród dzieci, młodzieży 

i dorosłych 

mieszkańców powiatu 
(m.in. poprzez: 

organizowanie prelekcji 

dla mieszkańców 

powiatu, 

zorganizowanie 

konkursu wiedzy  

o prawach 

konsumentów dla dzieci 
i młodzieży szkół 

podstawowych, 

wydanie komiksu 

promującego wiedzę 

konsumencką) 

 

 

Towarzystwo Przyjaciół 

Dzieci Wielkopolski 

Oddział Regionalny. 

Towarzystwo Przyjaciół 

Dzieci. Oddział Miejski  

w Wągrowcu 

Mały Konsument 2016 

 

104 dzieci 

z przedszkoli 

i szkół 

podstawowych 

 z terenu powiatu 

wągrowieckiego 

94 osoby-

szkolenia  

z zakresu 

 praw 

konsumentów 

 

6 

 

nie dotyczy 

 

4.000 zł 

 

4.000  zł 

 

230 zł 

 

- 

 

zawarta 

 i zrealizowana 

 

Zorganizowano konkurs plastyczny „Mały 

Konsument 2016”, w którym wzięły udział 

104 prace dzieci z przedszkoli i szkół 

podstawowych z terenu Powiatu 

Wągrowieckiego. Przeprowadzono również  

4 szkolenia dla dorosłych z zakresu praw 

konsumenta. 

Osiągnięte korzyści i cele:  

upowszechnianie  

i ochrona praw konsumentów. 

 
 

 

 
  23. 

 

ekologia i ochrona 

zwierząt oraz 

ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego 

 
przygotowanie ulotki 

dla wędkarzy 

informującej o 
zasadach właściwego 

uprawiania wędkarstwa 

 

Okręgowy Zarząd 

Polskiego Związku 

Działkowców w Pile  

Organizacja  

Dnia Dziecka 2016  

połączonego z piknikiem 

 i konkursami mającymi 

 na celu zwiększenie  

świadomości w zakresie  

ekologii i ochrony środowiska 

przyrodniczego 

 

 

85 dzieci 

 

24 wolontariuszy 

 

prace związane  

z przygotowaniem 

pikniku  

i konkursów. 

 

2.000 zł 

 

2.000 zł 

 

175,15 zł 

 

1.999,88 zł 

 

zawarta 

 i zrealizowana 

 
Kształtowanie poprzez konkursy i zabawy 

właściwych postaw ekologicznych wśród 

dzieci i Powiatu Wągrowieckiego co będzie 
miało wpływ na jakość naszego środowiska. 
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Załącznik nr 2 
 

„Zbiorcze sprawozdanie rzeczowe i finansowe z przyznanych dotacji organizacjom pozarządowym w II konkursie ofert w 2016 r.” 
 

 

 

 

L.p. 

 

 

Nazwa  i zakres 

zadania 

 

 

Oferent 

 

 

Liczba i rodzaj 

beneficjentów 

zadania 

 

Wkład pozafinansowy oferenta 
 

 

Źródło finansowania 
 

 

Umowa: 

 

 

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.) 

 

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. 

 

kultura i sztuka 
 

organizacja 

i koordynacja 

przedsięwzięć 

kulturalnych 
(m.in. festiwali, 

koncertów, 

konkursów, 

plenerów 

czy audycji 

muzycznych) 

o zasięgu 
ponadgminnym dla 

dzieci, młodzieży 

i dorosłych 

 

Katolickie  

Stowarzyszenie Osób 

Niepełnosprawnych 

„Wesołe Misie” 

II Przegląd Piosenki  

Biesiadnej „BIESIADnie-

PEŁNOSPRAWNI 

 
niepełnosprawni 

członkowie 

Stowarzyszenia,  
jak i osoby 

 z placówek 

 i ośrodków dla 
niepełnosprawnych  

z terenu powiatu – 

planuje się udział 
ok100 osób  

(w tym 50 

niepełnosprawnych 
 i 50 opiekunów 

 i członków  

stowarzyszenia) 
 

- boisko sportowe 

„Wełna SKOKI” 

 
osoby od 

nagłośnienia 

- rodzice i 
opiekunowie 

posiadające 

doświadczenie  
w pracy 

 z osobami 

niepełnosprawnymi. 
 

 
komputery,  

telefony, drukarki 

stowarzyszenia 

 
3.000 zł 

 
1.000 zł 

 
200 zł  

środki  

własne 
 

 

 
 

 
1.000 zł 

 

zawarta 

 i zrealizowana 

 
Zorganizowano imprezę plenerową, udział 

wzięło 100 osób (w tym 50 osób 

niepełnosprawnych i 50 opiekunów              
i członków  stowarzyszenia). 

CELE: 

- promocja twórczości osób 
niepełnosprawnych poprzez wspieranie ich 

aktywnością 

- promowanie pozytywnego wizerunku 
osób niepełnosprawnych i kształtowanie 

klimatu społecznej akceptacji 

- zwiększenie poczucia własnej wartości 
wśród niepełnosprawnych, 

- popularyzacja muzyki biesiadnej 

- popularyzacja walorów przyrodniczych 
- promowanie spędzania czasu wolnego  

w formach aktywnych przez występy 

artystyczne, taniec i zabawę 
- ograniczenie izolacji społecznej osób 

niepełnosprawnych 

- integracja placówek i ośrodków wsparcia 
działających w obszarze 

niepełnosprawności na terenie powiatu 

REZULTATY: 
- aktywizacja osób z niepełnosprawnych 

- integracja osób z niepełnosprawnych ze 

środowiskiem lokalnym 
- nawiązywanie znajomości, przyjaźni. 
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L.p. 

 

 

Nazwa  i zakres 

zadania 

 

 

Oferent 

 

 

Liczba i rodzaj 

beneficjentów 

zadania 

 

 

Wkład pozafinansowy oferenta 
 

 

 

Źródło finansowania 

 

 

 

Umowa: 

 

 

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.) 

 

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  

 

2. 
 

kultura i sztuka 
 

organizacja 

i koordynacja 

przedsięwzięć 

kulturalnych 

(m.in. festiwali, 
koncertów, 

konkursów, 

plenerów 

czy audycji 

muzycznych) 

o zasięgu 

ponadgminnym dla 
dzieci, młodzieży 

i dorosłych 

 

Towarzystwo 

Przyjaciół Dzieci 

Oddział Miejski 

w Wągrowcu 

Teatralna Wiosna  

z TPD 2016 

 

 

impreza 
ogólnodostępna dla 

dzieci i młodzieży  
w różnym wieku 

 z terenu Powiatu 

Wągrowieckiego, a  
w szczególności dla 

mieszkańców miasta 

Wągrowiec – 
przewidywalna ilość 

osób 200 osób na  

1 spektaklów 
 

- sala kina MDK 

 w Wągrowcu 

 

artyści teatru 
„MASKA” 

- członkowie 
stowarzyszenia 

 (nauczyciele oraz 

osoby po kursie 
 I pomocy 

przedmedycznej) 

 
- sala kina MDK  

w Wągrowcu 

 

 

nie dotyczy 

 

2.250 zł 

 

2.000 zł 

 

1.050 zł 
środki własne, 

 
2.250 zł  

z budżetu  

Miasta 
Wągrowca 

 

2.000 zł 

 

Zawarta 

i zrealizowana 

 

Zorganizowano 2 spektakle teatralne pt: 

 „O rybaku i rybce” połączone z 

warsztatami teatralnymi z okazji Dnia 

Dziecka dla 450 dzieci młodzieży oraz 40 

opiekunów, wolontariuszy-członków TPD 

w sali MDK w Wągrowcu, poczęstunek 

słodki dla dzieci. 

CELE: 

- promocja kultury i sztuki na terenie 

powiatu 

- wspieranie twórczości artystycznej 

- upowszechnianie kultury, teatru  

i twórczości teatralnej 

- popularyzacja teatru wśród dzieci                

i młodzieży z powiatu    

REZULTATY: 

- propagowanie kultury, sztuki, ochrony 

dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

wśród mieszkańców naszego powiatu 

- integracja rodzin poprzez kulturę  

i wspólna zabawę pokoleniową 

- zagospodarowanie wolnego czasu dzieci 

 i młodzieży poprzez promocję propozycji 

kulturalnych. 
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L.p. 

 

 

Nazwa  i zakres 

zadania 

 

 

Oferent 

 

 

Liczba i rodzaj 

beneficjentów 

zadania 

 

 

Wkład pozafinansowy oferenta 

 

 

Źródło finansowania 

 

 

Umowa: 

 

 

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.) 

 

liczba osób 

zaangażowanych 

w realizację zadania 

(w tym 

wolontariusze) 

 

wkład rzeczowy 

 

 

wnioskowana 

kwota dotacji 

 

wysokość 

dotacji                 

z powiatu 

 

środki własne 

i środki 

z innych 

źródeł 

 

kwota 

wykorzystanej/ 

niewykorzystanej 

dotacji  

 

3. 

 

 

 

wspieranie 

i upowszechnianie 

kultury fizycznej 
 

organizacja 
i koordynacja 

przedsięwzięć 

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

sportowych) 

sportowych 
i sportowo – 

rekreacyjnych 

o zasięgu 
ponadgminnym dla 

dzieci, młodzieży 

i dorosłych 
 

 

Stowarzyszenie  

Sportowe  

„SZKWAŁ”  

w Kamienicy 

Gimnastyka korekcyjna 

 

Uczestnicy: 
dorośli mieszkańcy 

Powiatu 

Wągrowieckiego, 
członkowie 

stowarzyszenia 

Miejsce: 

Gimnazjum Miejskie 

nr 1 w Wągrowcu 

przy ul. Św. 
Wojciecha  

 

Członkowie 
stowarzyszenia –  

3 osoby, 

- zajęcia prowadził 
zatrudniony przez 

stowarzyszenie 

instruktor  

 

zaplecze biurowe  
i sprzęt 

stowarzyszenia 

 

2.700 zł 

 

2.700 zł 

 

250 zł 
 środki 

 własne, 

 
300 zł  

wkład  

osobowy 

 

2.700 zł 

 

Zawarta 

i zrealizowana 

 

Zorganizowano ćwiczenia w miesiącach  

od 04-06 - 1 raz w tygodniu po 2 godz. 

Łącznie 10 zajęć. Udział wzięło 120 

mieszkańców powiatu. 

CELE: 

- popularyzacja i upowszechnianie 

aktywnego trybu życia  

- kształtowanie i rozbudzanie wśród 

dorosłych mieszkańców powiatu 

zamiłowania do uprawiania sportu, 

- nauka i doskonalenie techniki ćwiczeń 

REZULTATY: 

- zachęcanie do aktywnego spędzania 

wolnego czasu i zdrowego stylu życia 

- wprowadzenie do ćwiczeń dla 

początkujących przez trenera,  

- zastosowanie różnorodnych zestawów 

ćwiczeń wpływających na doskonalenie 

techniki oraz wsparcie ogólnej kondycji 

fizycznej i sylwetki ćwiczących 

- wykład trenera dot. poprawy aktywności 

sportowej oraz część praktyczna zajęć. 

 

 

4. 
 

Uczniowski Klub  

Sportowy 

 MOS Gołańcz 

Zajęcia na basenie 2016 

 

mieszkańcy Powiatu 
Wągrowieckiego  

i wychowankowie 

MOS Gołańcz 
 

- basen w Wągrowcu 

 i basen w Poznaniu 

 

- kadra UKS MOS 
Gołańcz, mieszkańcy 

powiatu, nauczyciele 

z kwalifikacjami 
pedagogicznymi 

 

 

- sprzęt komputerowy 
oraz telefony 

komórkowe 

członków klubu 
 

- basen w Wągrowcu 

 i basen w Poznaniu 

 

3.750 zł 

 

3.000 zł 

 

480 zł  
środki 

 własne 

 
 

 

3.000 zł 

 

Zawarta 

i zrealizowana 

 

Zorganizowano 3 zajęcia na basenie dla 

mieszkańców powiatu wągrowieckiego 

oraz wychowanków MOS Gołańcz na 

basenie w: Poznaniu (31 osób), Wągrowcu 

(30 osób), Poznaniu ( 32 osoby). 

CELE: 

- upowszechnianie kultury fizycznej  

i sportu wśród mieszkańców powiatu  

- zorganizowanie zajęć sportowych oraz 

aktywizacja sportowa dla mieszkańców 

powiatu oraz wychowanków MOS Gołańcz 

REZULTATY: 

- 3 x trzygodzinne zajęcia sportowe na 

basenie dla mieszkańców powiatu i 

wychowanków MOS Gołańcz- 30 osób. 
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L.p. 

 

 

Nazwa  i zakres 

zadania 

 

 

Oferent 

 

 

Liczba i rodzaj 

beneficjentów 

zadania 

 

 

Wkład pozafinansowy oferenta 

 

 

Źródło finansowania 

 

 

Umowa: 

 

 

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.) 
 

liczba osób 

zaangażowanych 

w realizację zadania 

(w tym 

wolontariusze) 

 

wkład rzeczowy 

 

 

wnioskowana 

kwota dotacji 

 

wysokość 

dotacji                 

z powiatu 

 

środki własne 

i środki 

z innych 

źródeł 

 

kwota 

wykorzystanej/ 

niewykorzystanej 

dotacji  

 

5. 
 

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 
 

 

Uczniowski Klub  

Sportowy „Rolnik” 

Gołańcz przy 

 Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych 

 im. Karola Libelta  

w Gołańczy   

STAWIAMY NA PIŁKĘ 

RĘCZNĄ” –  

UDZIAŁ DZIECI,  

MŁODZIEŻY I  

DOROSŁYCH  

W ROZGRYWKACH 

WIELKOPOLSKIEJ  

LIGI PIŁKI RĘCZNEJ 

 

chłopcy rocznik 98 

 i młodsi + dorośli - 
mężczyźni 

- uczniowie ZSP 

 i gimnazjum  

w Gołańczy,  

ZSP nr 1  

w Wągrowcu,  
I LO,  

absolwenci  

ZSP Gołańcz 
mieszkańcy  

powiatu,  

publiczność 
 

- hala sportowa  

przy ZSP  
w Gołańczy  

oraz obiekty  

klubów  
zrzeszonych  

w Wielkopolskim 

Związku Piłki 
Ręcznej  

w Poznaniu 

 

licencjonowani 

trenerzy, 
wolontariusze  

z Powiatu 

 

 

- hala sportowa przy 

ZSP w Gołańczy 

 

9.372,50 zł 

 

2.800 zł 

 

151.65 zł  

środki  
własne 

 

 

 

2.800 zł 

 

Zawarta 

 i zrealizowana 

 

Zorganizowano ponad 100 godzin zajęć 

treningowych tj. zajęć sportowych, 

treningów technicznych i kondycyjnych 

oraz rozgrywek ligowych dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych z podziałem na 

grupy wiekowe: juniorzy i III Liga. 

Rozgrywki zgromadziły liczne grono 

kibiców: ok. 200 osób. 

CELE: 

- organizacja wolnego czasu dzieci, 

młodzieży i dorosłych 

- udział w zajęciach promujących zdrowy 

styl życia 

- alternatywa dla Internetu 

- kształtowanie osobowości i sukces 

wychowawczy poprzez zajęcia i treningi 

sportowe 

- rywalizacja sportowa, poznawanie 

nowych miejsc i nawiązywanie kontaktów 

REZULTATY: 

- promocja powiatu 

- upowszechnianie sportu wśród dzieci, 

młodzieży i dorosłych 

- zdrowy, wolny czas od uzależnień 

- dowartościowanie i samorealizacja, 

- prawidłowy rozwój psychiczno- fizyczny, 

- korygowanie postawy dorosłych, 

kształtowanie postawy odpowiedzialności, 

- zapobieganie używkom. 
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L.p. 

 

 

Nazwa  i zakres 

zadania 

 

 

Oferent 

 

 

Liczba i rodzaj 

beneficjentów 

zadania 

 

 

Wkład pozafinansowy oferenta 

 

 

Źródło finansowania 

 

 

Umowa: 

 

 

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.) 

 

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  

 

6. 
 

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 

Społeczno – Prawne 

WAKACYJNY FESTYN,  

SREBRNA GÓRA 2016 

 

dzieci i młodzież  
w różnym wieku 

 i z różnych 

środowisk 
 z terenu powiatu, 

 a w szczególności  

z terenu gmin 
Wapno, 

Damasławek, 

Gołańcz,  
Wągrowiec 

 i z miasta 

Wągrowiec 
 (min.35 osób)  

wraz z rodzicami 

(min. 25 osób)  
z terenu powiatu, 

członkowie  

i sympatycy 
stowarzyszenia 

 

- Wiejski Ośrodek 
rekreacyjno-sportowy 

w Srebrnej Górze 

 

członkowie 
stowarzyszenia, 

mieszkańcy  

sołectwa  
Srebrna Góra, 

Szkolny Klub 

Wolontariusza w 
Wapnie oraz 

wykwalifikowana 

kadra trenerów 
 sportu z klubu 

 – ok. 15 osób 

 

 

stowarzyszenie 
wykorzystywało 

prywatny sprzęt 

komputerowy  
i prywatne telefony 

 

2.700 zł 

 

2.000 zł 

 

200 zł 
 środki  

własne, 

 
1.000 zł  

środki 

 z budżetu 
Gminy  

Wapno, 

 
500 zł  

wkład  

osobowy 

 

2.000 zł 

 

Zawarta 

 i zrealizowana 

 

Zorganizowano konkurencje sportowe         
w ramach festynu sportowo-rekreacyjnego 

dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu 

powiatu. Udział wzięło 60 dzieci w różnym 
wieku oraz ich rodzice, opiekunowie – 

łącznie ponad 100 osób. 

CELE: 
- aktywne i bezpieczne zagospodarowanie 

czasu wolnego dzieci i młodzieży na 

terenie powiatu podczas wakacji 
- popularyzacja sportu oraz aktywnego          

i zdrowego trybu życia 

- nauka i wychowanie poprzez zabawy 
sportowe 

- rozwój zainteresowań w dziedzinie sportu 

i kultury fizyczne 
- nauka podst. Elementów techniki 

wybranych gier sportowych   

REZULTATY:     

- popularyzacja i upowszechnianie sportu 

wśród mieszkańców powiatu 
wągrowieckiego 

- popularyzacja wprowadzonego na stałe  

do kalendarza imprez festynu dla dzieci             
i młodzieży z okazji rozpoczęcia wakacji 

na terenie powiatu 
- przewidywana nagroda rzeczowa dla 

każdego dziecka biorącego udział              

w konkurencji i ciepły poczęstunek 
- promocja sportu i rekreacji na terenie 

powiatu 

- popularyzacja wakacyjnego festynu 
sportowo-rekreacyjnego pod hasłem 

„Wakacje czas zacząć!” w Srebrnej Górze 

rokrocznie organizowanego na terenie 
Gminy Wapno. 
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L.p. 

 

 

Nazwa  i zakres 

zadania 

 

 

Oferent 

 

 

Liczba i rodzaj 

beneficjentów 

zadania 

 

 

Wkład pozafinansowy oferenta 

 

 

Źródło finansowania 

 

 

Umowa: 

 

 

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.) 

 

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  

 

7. 
 

wspieranie 

i upowszechnianie 

kultury fizycznej 
 

organizacja 
i koordynacja 

przedsięwzięć 

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

sportowych)  

sportowych  
i sportowo – 

rekreacyjnych 
o zasięgu 

ponadgminnym dla 

dzieci, młodzieży 
i dorosłych 

 

 

Miejski Klub Pływacki 

Wągrowiec 

Organizacja obozu  
sportowego w  

Drzonkowie –  

przygotowującego do  
Letnich Mistrzostw  

Polski w  

pływaniu dla dzieci  
z powiatu wągrowieckiego 

 

 

 

10 dzieci 
uczęszczających do 

szkoły  

gimnazjalnej z terenu 
powiatu 

wągrowieckiego  

w wieku 14-15 lat 
oraz 1 opiekun 

 

 

 

– trener, opiekun 
 

 

 

- przy realizacji 
zadania klub nie 

wykorzystuje 

zasobów rzeczowych 

 

2.070 zł 

 

1.500 zł 

 

11.910 zł 
 środki  

własne 

 

1.500 zł 

 

Zawarta 

 i zrealizowana 

 

Zorganizowano obóz sportowy                   
w Drzonkowie, przygotowujący do  

Letnich Mistrzostw Polski  

w pływaniu dla dzieci      
 z terenu Powiatu Wągrowieckiego.  

Udział wzięło 10 dzieci  

uczęszczających do szkoły 
 gimnazjalnej z terenu powiatu 

wągrowieckiego w wieku  

14-15 lat oraz 1 opiekun.    

CELE:     

- troska o wysoki poziom moralny                

i sportowy zawodników i działaczy, 
 -  propagowanie działań na rzecz rozwoju 

sportu i kultury fizycznej 

- osiągnięcie wyników sportowych na 
wszelkich poziomach 

- rozwój jednostki pod względem 

fizycznym, intelektualnym i moralnym 
- upowszechnianie wzorców aktywnego 

spędzania wolnego czasu 

- wspieranie rozwoju zainteresowań 
sportem dzieci, młodzieży oraz osób 

dorosłych 

- organizacja wolnego czasu i wolontariatu 
REZULTATY:   

- polepszenie kondycji fizycznej osób 

uczestniczących 

- nauka zasad fair play poprzez rywalizację 
sportową 

- nauka działania w grupie i współpracy 

- odbywanie sumiennych treningów, 
polepszenie rozwoju fizycznego dzieci 

- zobrazowany stan przygotowań do doboru 

konkurencji startowych dla jednostki 
- kształtowanie stosunków międzyludzkich 

oraz rozwój moralny i sportowy 

zawodników i działaczy 
- propagowanie działań na rzecz sportu       

i kultury fizycznej. 
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L.p. 

 

 

Nazwa  i zakres 

zadania 

 

 

Oferent 

 

 

Liczba i rodzaj 

beneficjentów 

zadania 

 

 

Wkład pozafinansowy oferenta 

 

 

Źródło finansowania 

 

 

Umowa: 

 

 

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.) 

 

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  

 

8. 
 

wspieranie 

i upowszechnianie 

kultury fizycznej 
 

organizacja 
i koordynacja 

przedsięwzięć 

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

sportowych) 

sportowych 
i sportowo – 

rekreacyjnych 
o zasięgu 

ponadgminnym dla 

dzieci, młodzieży 
i dorosłych 

 

 

Klub Żeglarski Neptun 

Wągrowiec  

Puchar Polski Jachtów 
Kabinowych 2016  

w Wągrowcu 

 

członkowie klubu, 
uczestnicy imprezy 

oraz  

zainteresowani 
obserwatorzy- 

mieszkańcy 

 powiatu 
wągrowieckiego, 

kibice i turyści – 

 ok. 150 osób, 
ogółem  

 styczność 

 z 2-dniowyni 
zawodami  miało 

 ok. 800 osób 

 
- Jezioro 

Durowskie –

Wągrowiec,  
biuro regat –

Wągrowiec 

 ul. Jeziorna 14 

 

wychowawca 
placówek 

wypoczynku – 

 4 osoby 
- żeglarz jachtowy – 

10 osób 

- operator 
 łączności  

bliskiego 

 zasięgu – 1 os. 
- sternicy – 12 os. 

- osoba do 

 nart – 2 os. 
- wiceprezes ds. 

sportu  

w Pilskim 
Okręgowym  

Związku  

Żeglarskim – 1 os. 
- sędzia  

żeglarski – 1 os. 

- ratownik  
wodny – 6 osób 

- bosman – 1 os. 

- instruktor 
 sportu – 1 os. 

 

 

ZASOBY 
LOKALOWE: 

- hangary,  

warsztat  
szkutnicki,  

świetlica-sala 

szkoleniowa,  
miejsca doraźnego 

odpoczynku, 

zaplecze kuchenne, 
zaplecze socjalne, 

biuro 

 
ZASOBY 

SPRZĘTOWE: 

Łodzie żaglowe 
szkoleniowe  

i sportowe, łodzie 

motorowe, bojery 

 

3.376 zł 

 

1.500 zł 
 

 

90 zł 
środki 

własne 

 
 

 

1.500 zł 

 

Zawarta 

 i zrealizowana 

 

Zorganizowanie dwudniowych regat 
żeglarskich. Udział wzięło: 

1. uczestnicy zadania: 

- zawodnicy – 67 os, 
- zespół wykonawczy- 10 os., 

- sędziowie-3 os, 

- ratownicy WOPR i ratownicy medyczni-   
4 osoby 

- delegaci, goście – 22 osoby 

2. liczba osób zainteresowanych 
żeglarstwem i sprzętem, odwiedzających: 

250 osób 

3. liczba obserwatorów 2 dniowych regat 
(publiczność) ok. 1100 osób 

CEL: 

- upowszechnianie kultury fizycznej 
i sportu wśród mieszkańców powiatu 

- zorganizowanie w roku 2016 cyklicznie 

odbywających się w Wągrowcu żeglarskich 
Regat Jakubowych i włączenie ich w cykl 

współzawodnictwa sportowego na szczeblu 

Pucharu Polski 
- upowszechnienie wiedzy o żeglarstwie, 

zaznajomienie z zasadami 

współzawodnictwa, zapoznanie z historią 
sportowa i turystyczną klubu 

- wyróżnienie najlepszych uczestników 

dyplomami i upominkami 
- zabezpieczenie i ubezpieczenie regat 

poprzez profesjonalna obsługę WOPR, 

dyżur medyczny i zakup ubezpieczenia 
zawodów 

REZULTATY: 

- zorganizowanie zawodów żeglarskich dla 

mieszkańców powiatu wągrowieckiego na 

J.Durowskim oraz uczestnictwo w 

zawodach sportowych, profesjonalna 
obsługa i forma zawodów zapewniająca 

oglądalność i dostępność społeczności 

lokalnej do działalności sportowej klubu, 
do współzawodnictwa w żeglarstwie a 

także zachęcanie do aktywności. 
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L.p. 

 

 

Nazwa  i zakres 

zadania 

 

 

Oferent 

 

 

Liczba i rodzaj 

beneficjentów 

zadania 

 

 

Wkład pozafinansowy oferenta 

 

 

Źródło finansowania 

 

 

Umowa: 

 

 

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.) 

 

liczba osób 

zaangażowanych 

w realizację zadania 

(w tym 

wolontariusze) 

 

wkład rzeczowy 

 

 

wnioskowana 

kwota dotacji 

 

wysokość 

dotacji                 

z powiatu 

 

środki własne 

i środki 

z innych 

źródeł 

 

kwota 

wykorzystanej/ 

niewykorzystanej 

dotacji  

 

9. 

 

 

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 

 

 

Bractwo Strzeleckie  

w Wągrowcu 

Celne oko na imieniny 

 i urodziny 

 

 

członkowie bractwa 
 z Wągrowca 

 i z terenu powiatu 

oraz z okręgu 
poznańskiego, 

członkowie rodzin, 

przedstawiciele 
samorządu 

powiatowego, miast 

 i gmin, organizacji 
pozarządowych, 

sołectw 

 
- Rynek  

w Wągrowcu 

- Strzelnica Bractwa 
Kurkowego  

w Wągrowcu 

 

członkowie bractwa 
 

 

- strzelnica sportowa 
w Kobylcu 

- broń 

- zamknięte 
pomieszczenie do 

organizacji spotkań 

- zaplecze kuchenne 
i sanitarne 

- sprzęt 

nagłośnieniowy 
- zbiór płyt Cd  

z muzyką 

 

 

4.020 zł 

 

1.500 zł 

 

1.000 zł 
 środki  

własne, 

 
500 zł  

wkład 

 osobowy 

 

1.500 zł 

 

Zawarta 

 i zrealizowana 

 

Zorganizowano turniej strzelecki z okazji 

20-lecia reaktywacji Bractwa Strzeleckiego 

Wągrowiec dla bractw z terenu Powiatu 

Wągrowieckiego i delegacji z okręgu 

poznańskiego oraz biesiady. Turniej 

odbywał się w kilku kategoriach: 

młodzików, kobiet, punktowym oraz 

kategoria open. W turnieju wzięli udział 

przedstawiciele 20 bractw strzeleckich  

z terenu Wielkopolski oraz województw 

ościennych: z Wągrowca, Gołańczy, 

Mieściska, Margonina, Szamocina, 

Budzynia, Poznania, okręgu poznańskiego 

(5 delegacji), Wrześni, Wolina, Kcyni, 

Janowca Wlkp., Żnina, przedstawiciele 

władz wojewódzkich i krajowych bractw 

strzeleckich. W biesiadzie rodzinnej wzięło 

udział 150 osób zarówno z terenu powiatu 

wągrowieckiego jak i gmin ościennych oraz 

bractw zrzeszonych w okręgu poznańskim, 

przedstawiciele władz samorządowych 

gmin powiatu wągrowieckiego. 

CELE: 

- organizacja turnieju z okazji  imienin 

patrona miasta i 20- lecia   

-integracja idei bractw z terenu powiatu 

wągrowieckiego i z okręgu poznańskiego 

- odsłonięcie tablicy upamiętniającej 

reaktywację bractwa 

- promocja powiatu oraz przekaz medialny 

REZULTATY: 

- udział ok. 100 zawodników w różnych 

kategoriach strzelań 

- udział ok. 50 osób w zajęciach 

rekreacyjno- sportowych przy muzyce 

- publikacje prasowe  

- dokumentacja fotograficzna 

- wspólne biesiadowanie ok. 150 osób. 
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L.p. 

 

 

Nazwa  i zakres 

zadania 

 

 

Oferent 

 

 

Liczba i rodzaj 

beneficjentów 

zadania 

 

 

Wkład pozafinansowy oferenta 

 
 

 

 

Źródło finansowania 

 

 

Umowa: 

 

 

 

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.) 

 

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  

 

10. 
 

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 

 
 

 

Katolickie  

Stowarzyszenie Osób 

Niepełnosprawnych 

„Wesołe Misie” 

Z niepełnosprawnością  

na TAK” – 

 krótki wypoczynek  

nad morzem 

 

  

niepełnosprawni 
członkowie 

Stowarzyszenia, 
uczniowie realizujący 

obowiązek szkolny 

i nauki, dzieci 
młodzież i osoby 

dorosłe, mieszkańcy 

Gminy Skoki, 
a zarazem powiatu 

wągrowieckiego – 

ok. 30 osób 
niepełnosprawnych 

i ok. 27opiekunów, 

Łącznie grupa 
ok. 57 osób 

 

- Ustronie Morskie – 
Dom Wczasowy 

„LEO” 

 

 

opiekunowie              
z przygotowaniem  

i posiadające 
doświadczenie 

 w pracy z osobami 

niepełnosprawnymi 
 

 

 telefony 
komórkowe oraz 

sprzęt komputerowy 
członków 

stowarzyszenia 

 

3.000 zł 

 

2.000 zł 

 

4.348 zł  
środki  

własne 
 

 

 

2.000 zł 

 

Zawarta 

 i zrealizowana 

 

Zorganizowano wyjazd integracyjno-

wypoczynkowy dla członków 

stowarzyszenia - osób                                   

z niepełnosprawnością i ich opiekunów do 

Ustronia Morskiego w terminie  

26.05.-28.05.2016 r. W wyjeździe 

uczestniczyło 57 osób 

 w tym: 30 osób niepełnosprawnych            

i 27 opiekunów. 

CELE: 

 - wypoczynek i rekreacja w klimacie 

nadmorskim oraz okazja do aktywności 

fizycznej i ruchowej, 

- podniesienie sprawności psychoruchowej 

- wsparcie rodziców, umożliwienie im 

wyjazdu z dziećmi, odciążenie ich od 

opieki całodobowej i zadbanie o ich relaks    

i regeneracje sił, 

- zapobieganie wykluczeniu społecznemu 

osób z niepełnosprawnością, 

- szerzenie wśród osób niepełnosprawnych  

ducha przyjaźni, 

- integracja osób z niepełnosprawnością ze 

środowiskiem lokalnym 

REZULTATY: 

- aktywizacja osób z niepełnosprawnych 

- poszerzenie wiedzy wśród opiekunów na 

temat pielęgnacji chorych, 

- nabywanie umiejętności przez osoby 

niepełnosprawnych do dalszego życia, 

- umożliwienie osobom niepełnosprawnym 

z ubogich rodzin skorzystania z letniego 

wypoczynku, 

- integracja osób z niepełnosprawnych ze 

środowiskiem lokalnym 

- popularyzacja takiego wypoczynku. 
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L.p. 

 

 

Nazwa  i zakres 

zadania 

 

 

Oferent 

 

 

Liczba i rodzaj 

beneficjentów 

zadania 

 

 

Wkład pozafinansowy oferenta 

 
 

 

 

Źródło finansowania 

 

 

Umowa: 

 

 

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.) 

 

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  

 

11. 
 

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  

Wspierania Rozwoju  

Wsi Kobylec 

Odkrywamy piękno 

 naszej małej ojczyzny 

 

 

wszyscy mieszkańcy 
powiatu,  

w szczególności  
dzieci, młodzieży 

 i rodziców wsi 

Kobylec, Bartodziej  
i okolic – łącznie 

szacunkowo 

 ok. 100 osób 
 

 

członkowie 
stowarzyszenia oraz 

członkowie Koła 
Gospodyń Wiejskich 

i wolontariusze 

 

 

sprzęt prywatny 
 (nagłośnienie,  

aparat fotogr., 
 grill,  

art. spożywcze, 

komputer, 
 drukarka) 

 

2.244 zł 

 

1.000 zł 

 

610 zł  
środki  

własne, 
 

300 zł  

wkład  
osobowy 

 

1.000 zł 

 

Zawarta 

 i zrealizowana 

 

W ramach zadania zorganizowano spływ 
kajakowy i rajd rowerowy dla 82 osób         

z terenu powiatu (rowerem 42 osoby, 
kajakiem – 40 osób). 

CELE: 

- realizacja statusu stowarzyszenia              
tj. propagowanie aktywności fizycznej 

połączonej z turystyką lokalną                      

i odkrywaniem krajobrazów Pałuk 
- promowanie zdrowego trybu życia, 

wpływ na integracje społeczeństwa, 

upowszechnianie aktywnego wypoczynku 
szczególnie wśród dzieci i młodzieży 

REZULTATY: 

- zgromadzenie miłośników sportów 
plenerowych i ich dalszy wkład                   

w promocje aktywnego spędzania wolnego 

czasu i walorów turystycznych Pałuk. 
 

 

12. 

 

promocji 

zatrudnienia  

i aktywizacji 

zawodowej osób 

pozostających bez 

pracy i zagrożonych 

zwolnieniem 

z pracy   

organizacja 

bezpłatnych, 

indywidualnych porad 
psychologicznych dla 

osób długotrwale 

bezrobotnych i osób 

powyżej 50 roku życia 

zarejestrowanych w 

Powiatowym Urzędzie 

Pracy w Wągrowcu 

. 

 

 

 

 

Stowarzyszenie 

Poradnictwo  

dla Każdego 

 
INDYWIDUALNE  

PORADY 
PSYCHOLOGICZNE DLA 

OSÓB DŁUGOTRWALE 
BEZROBOTNYCH i 50+ 

zarejestrowanych 

w Powiatowym Urzędzie  
Pracy w Wągrowcu 

 

 

41 osób 

długotrwale  
bezrobotnych 

i powyżej 50 

roku życia 
zarejestrowanych 

w 

Powiatowym 
Urzędzie Pracy 

w 

Wągrowcu 

 

3 osoby 

(w tym 
1 wolontariusz) 

 

nie dotyczy 

 

4.000 zł 

 

4.000 zł 

 

947,27 zł 

 

4.000 zł  

(Powiatowy 

Urząd Pracy 

w 
Wągrowcu 

oczekuje 

na 
uzupełnienie 

dokumentów 
księgowych 

przez 

Stowarzyszenie 
w celu 

końcowego 

rozliczenia) 

 

Zawarta 

i zrealizowana 
(Powiatowy 

Urząd Pracy 

w 
Wągrowcu 

oczekuje 

na 
uzupełnienie 

dokumentów 
księgowych 

przez 

Stowarzyszenie 
w celu 

końcowego 

rozliczenia) 

 

- czas porad indywidualnych – 80 godzin 

- liczba osób korzystających z porad 
indywidualnych – 41 osób/ 80 porad 

(w tym 2 osoby korzystały tylko  

z 1 porady) 
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L.p. 

Nazwa  i zakres 

zadania 

 

 

Oferent 

 

 

Liczba i rodzaj 

beneficjentów 

zadania 

 

 

Wkład pozafinansowy oferenta 

 
 

 

 

Źródło finansowania 

 

 

Umowa: 

 

 

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.) 

 

liczba osób 

zaangażowanych             

w realizację zadania 

(w tym 

wolontariusze) 

 

wkład rzeczowy 

 

 

wnioskowana 

kwota dotacji 

 

wysokość 

dotacji                 

z powiatu 

 

środki własne 

i środki 

z innych 

źródeł 

kwota 

wykorzystanej/ 

niewykorzystanej 

dotacji 

 

13. 

 

Działalność na 

 rzecz osób 

niepełnosprawnych 

 

Katolickie  

Stowarzyszenie Osób 

Niepełnosprawnych 

„Wesołe Misie” 

Promocja pozytywnych 

postaw  
w stosunku do osób  

z niepełnosprawnością  

„Powiatowy Turniej Bocci” 
 

 

70 osób  z powiatu 
wągrowieckiego,  

w tym 40 osób 
niepełnosprawnych – 

zawodników turnieju, 

30 osób 
stanowiących osób     

z otoczenia, w tym 

opiekunów 
 

 

Zarząd 

Stowarzyszenia, 

4 sędziów, 

 księgowa 

 

nieodpłatna sala/ 

boiska do gry 

 

2.000 zł 

 

2.000 zł 

 

120 zł  

 

2.000 zł  

 

Zawarta  

i zrealizowana 

 

Zmotywowanie osób niepełnosprawnych 
do aktywnego i efektywnego spędzania 

czasu, nabycie umiejętności 
zręcznościowych, umożliwienie osobom 

niepełnosprawnym uczestnictwa                 

w zorganizowanej imprezie sportowo – 
integracyjnej. Popularyzowanie aktywnych 

form spędzania czasu przez osoby 

niepełnosprawne. 

 

14. 

 

Działalność  

na rzecz osób 

w wieku 

emerytalnym 

 

Oddział Rejonowy 

Polskiego Związku  

Emerytów, Rencistów 

 i Inwalidów w Skokach 

Trzydniowy wyjazd  

do Ciechocinka 

  

50 osób zrzeszonych 

w oddziale  PZERiI 
w Skokach 

  z terenu powiatu 

wągrowieckiego 

  

Zarząd Oddziału 

PZERiI 

 

 nie dotyczy  

 

1.600 zł 

 

1.600 zł  

 

6.400 zł 

 

1.600 zł 

 

Zawarta  

i zrealizowana 

 

Wyjazd wpłynął na poprawę witalności 

oraz kondycji psychicznej uczestników. 
Nawiązanie nowych kontaktów, przyjaźni     

i sympatii między seniorami, zwłaszcza dla 

osób, które po raz pierwszy były                  
w Ciechocinku. Spędzanie mile czasu          

w gronie przyjaciół na wieczorkach               

i wspólnych zabawach. Poprawa zdrowia 
poprzez korzystanie z tężni, basenów 

solankowych i grot solnych. 

 

 

15. 
 

Komenda Hufca ZHP 

im. hm. Franciszka 

Grajkowskiego,  

Chorągiew  

Wielkopolska 

POZNAJEMY NASZA  

OJCZYZNĘ 

 

 

35 osób –  

członków kręgu 
starszyzny 

harcerskiej  

 
 

 

członkowie Hufca 

Wągrowiec 

3 osoby  

 

Nie dotyczy  

 

2.665,00  

 

1.065,00 

 

400,00 

 

dotacja  

w wysokości 

 1.065 zł zwrócona  

na rachunek 

 Powiatu zgodnie 

 z umową  

i porozumieniem  

o rozwiązaniu 

 umowy 

  

 

rozwiązana 

przez Powiat 

z przyczyn 

zależnych od 

organizacji 

 

W zadaniu założone cele dotyczyły:  

- integracji kręgu starszyzny harcerskiej,  
- upamiętnienie ważnych dla Polaków 

miejsc związanych z historią i walką                       

o wyzwolenie i niepodległość,  
REZULTATY: 

- prezentacja osiągnięć Hufca ZHP, 

 - prezentacja działań Chorągwi 
Wielkopolskiej ZHP,  

- zapoznanie z walorami historycznymi  

i turystycznymi odwiedzanych miejsc. 
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L.p. 

Nazwa  i zakres 

zadania 

 

Oferent 

 

Liczba i rodzaj 

beneficjentów 

zadania 

 

 

Wkład pozafinansowy oferenta 

 

 

Źródło finansowania 

 

Umowa: 

 

 

 

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.) 

 

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. 
 

porządku  

i bezpieczeństwa 

publicznego 
 

wspieranie 

przedsięwzięć 

mających na celu 

niesienie pomocy 

 w akcjach 
ratowniczych 

 

WOPR Województwa 

Wielkopolskiego  

Oddział Powiatowy 

 w Wągrowcu 

Wodne patrole 

 ratownicze  

na terenie Powiatu 

 Wągrowieckiego 

 

 

Mieszkańcy 

 powiatu 

 
20 osób 

 
nie dotyczy 

 
2.500 zł 

 
2.500 zł 

 
280,72 zł 

 

 
2.500 zł 

 

Zawarta  

i zrealizowana 

 
Patrolowano jeziora: Durowskie, 

Kobyleckie, Stępuchowskie, 

 Kaliszańskie  
w terminie: 01.06-30.09.2016. 

 

17. 
 

ekologia i ochrona 

zwierząt oraz 

ochrona dziedzictwa 

przyrodniczego  

 
organizacja pikniku 

ekologicznego 

promującego właściwe 

zachowania w życiu 

codziennym. 

 

Stowarzyszenie  

Ogrodowe Polski  

Związek  

Działkowców  

Okręgowy Zarząd 

 w Pile 

Organizacja pikniku 

ekologicznego  

promującego  

właściwe zachowania  

w życiu codziennym 

 

 

- 

 

Członkowie  

Zarządu Koła 

Wędkarskiego 

 

- 

 

1.500 zł 

 

1.500 zł 

 

- 

 

0,00 

 

rozwiązana 

przez Powiat 

z przyczyn 

zależnych od 

organizacji 

 

 

Przedłożone sprawozdanie nie zostało 

uzupełnione. Dotacja została zwrócona 
przez Dotowanego w dniu 9 lutego 2017r. 
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Załącznik nr 3 

 

 „Zbiorcze sprawozdanie rzeczowe i finansowe z dotacji przyznanych w 2016 r. organizacjom pozarządowym w trybie tzw. „małych grantów” 
 

 

 

L.p. 

 

Zakres zadania 

 

Oferent 

 

Liczba i rodzaj 

beneficjentów 

zadania 

 

 

Wkład pozafinansowy oferenta 

 

 

Źródło finansowania 
 

 

Umowa: 

 

 

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. 

 

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. 

 

wspieranie  

i upowszechnianie 

kultury fizycznej 

 

 

Miejski Klub Sportowy 

„LIDER” 

Treningi siłowe dla sekcji 

pływackiej MKS „LIDER” 

Wągrowiec 

 
- adresatami była 

młodzież oraz  

obecni  

i potencjalni 

klubowicze 

z Powiatu 
Wągrowieckiego 

- Aquapark 

Wągrowiec – 
siłownia i basen 

 

 

 
- trenerzy fitness 

 i sportów siłowych 

- trener pływania 

 

 
nie dotyczy 

 
2.000 zł 

 
2.000 zł 

 
650 zł  

środki 

własne, 

 

880 zł  

wkład 
 osobowy 

 
2.000 zł 

 
Zawarta 

i zrealizowana 

 
Zadanie polegało na zorganizowaniu 

13 treningów na siłowni i basenie dla 

15 osobowej grupy. 

CELE: 

- poprawa kultury fizycznej obywateli 

naszego regionu 
- reprezentowanie naszego powiatu na 

zawodach pływackich o różnej randze 

- umożliwienie młodym zawodnikom 
uzyskanie dostępu do zawodu  

Ratownika WOPR 

- poprawa jakości przygotowania 
młodych sportowców 

 

12 treningów na siłowni i basenie po 
1 godz. 

 

REZULTATY:   

- promowanie pływania  i propagowanie 
aktywnego, zdrowego stylu życia wśród 

mieszkańców powiatu 

- promocja działalności MKS LIDER 
- reprezentowanie naszego regionu na 

wielkopolskich i ogólnopolskich 

zawodach 
- promocja powiatu. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

    
  

 Korzyści wynikające z realizacji  
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L.p. 

 

Zakres zadania 

 

Oferent 

 

Liczba i rodzaj 

beneficjentów 

zadania 

 

Wkład pozafinansowy oferenta 

 

 

Źródło finansowania 

 

Umowa: 

 

 

 

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. 

 

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 

 

2. 
 

wspieranie  

i upowszechnianie 

kultury fizycznej 

 

 

Miejski Klub  

Sportowy 

„LIDER” 

Treningi siłowe dla sekcji 
pływackiej MKS „LIDER” 

Wągrowiec 

 

 adresatami była 
młodzież oraz  

obecni 

 i potencjalni 
klubowicze 

z Powiatu 

Wągrowieckiego 
- Aquapark 

Wągrowiec – 

siłownia i basen 
 

 

 

trenerzy fitness            
i sportów siłowych 

- trener pływania 

 

nie dotyczy 

 

2.000 zł 

 

2.000 zł 

 

450 zł 
 środki  

własne, 

 
820 zł  

wkład  

osobowy 

 

2.000 zł 

 

Zawarta 

i zrealizowana 

 

Zorganizowano 12 treningów                    

1 godzinnych na siłowni i basenie dla 15 

osobowej grupy osób tj. młodzi, obecni      

i potencjalni klubowicze z powiatu. 

CELE: 

- poprawa kultury fizycznej obywateli  

- reprezentowanie naszego powiatu na 

zawodach pływackich o różnej randze  

- umożliwienie młodym zawodnikom 

uzyskanie dostępu do zawodu  

Ratownika WOPR  

- poprawa jakości przygotowania 

młodych sportowców 

REZULTATY:   

- promowanie pływania  i propagowanie 

aktywnego, zdrowego stylu życia wśród 

mieszkańców powiatu 
- promocja działalności MKS LIDER 

- reprezentowanie regionu na 

wielkopolskich i ogólnopolskich 
zawodach 

- promocja powiatu. 

 
3. 

 

Miejski Klub Sportowy 

„LIDER”  

Maraton pływacki  

„O Błękitną Wstęgę jeziora 
Durowskiego” 

(IX EDYCJA) 

 
IX edycja zawodów 

Skierowana była do 

osób w każdym 
wieku od pierwszej 

klasy szkoły 

podstawowej do 
100+,, dodatkowe 

kategorie to osoby 

niepełnosprawne,  

 mieszkańcy powiatu 

wągrowieckiego. 

Miejsce: 
plaża miejska przy 

jeziorze Durowskim 

 
- ratownicy WOPR 

 z uprawnieniami 

- trenerzy pływania 
- sędzia pływacki 

- ratownicy medyczni 

 

 
wykorzystanie 

użyczonego sprzętu 

ratowniczego przez 
WOPR 

- sprzęt członków 

klubu 
 

 
2.750 zł 

 
2.750 zł 

 
1.450 zł  

środki  

własne, 
 

4.000 zł  

z budżetu 
Miasta 

Wągrowca, 

 

1.100 zł  

z wkładu 

osobowego 

 
2.684,48 zł, 

zwrot 

niewykorzystanej 
dotacji  

w kwocie  

65,52 zł 

 
Zawarta 

i zrealizowana 

 
Zorganizowano zawody pływackie           

w kilku kategoriach wiekowych. Udział 

wzięło 38 zawodników w 5 kategoriach 
wiekowych z podziałem na płeć żeńską 

 i męską. 

CELE: 
- poprawa kultury fizycznej mieszkańców 

- promocja pływania 

- propagowanie zdrowego stylu życia 

- promocja regionu i klubu 

REZULTATY: 

- promocja pływania 
- promocja powiatu i jego walorów 

krajobrazowo--przyrodniczych i klubu 

- promocja maratonu jako promocja 
Wągrowca 

 i okolic w mediach wielkopolskich 
- ok. 70 osób otrzyma dyplomy 

- ok. 30 osób otrzymało puchary  

i nagrody rzeczowe. 
 

    
  

 Korzyści wynikające z realizacji  
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L.p. 

 

Zakres zadania 

 

Oferent 

 

Liczba i rodzaj 

beneficjentów 

zadania 

 

Wkład pozafinansowy oferenta 

 

 

Źródło finansowania 

 

Umowa: 

 

 

 

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. 

 

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 

 

4. 
 

 

wspieranie 

i upowszechnianie 

kultury fizycznej 

 

 

Miejski Klub Sportowy 

„LIDER”   

Organizacja wyjazdu na 

zawody pływackie dzieci 

szkoły podstawowej z terenu 
powiatu – I Ogólnopolskie 

Zawody Pływackie. 

 

- grupa 25-30 osób 
uczęszczających do 

szkoły podstawowej 

z terenu powiatu 
wągrowieckiego            

+ 2 opiekunów 

 
Wyjazd  i zawody 

09.04.2016r.. 

 
- Rypińskie Centrum 

Sportu  

ul. Dworcowa 11 
 w Rypinie 

 

- 2 osoby jako: 
instruktorzy 

 trenerzy 

 opiekunowie 
 

 

 

- przy realizacji klub 
nie wykorzystuje 

zasobów 

 rzeczowych 

 

1.580 zł 

 

1.580 zł 

 

1.086 zł 
 środki  

własne 

 

1.580 zł 

 

Zawarta 

i zrealizowana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zorganizowano wyjazd na zawody 
pływackie dla 25 dzieci z klas 1-5 szkoły 

podstawowej z terenu powiatu 

wągrowieckiego i 2 opiekunów- trenerów 
do Rypińskiego Centrum Sportu  

ul. Dworcowa 11 w Rypinie  

w dniu  09.04.2016r.    

CELE: 

- propagowanie działań na rzecz rozwoju 

sportu i kultury fizycznej, troska  
o wysoki poziom moralny i sportowy 

zawodników wszelkich poziomach 

- rozwój jednostki pod względem 
fizycznym, intelektualnym i moralnym 

poprzez promowanie i upowszechnianie 

sportu, szczególnie wśród dzieci  
i młodzieży 

- upowszechnianie wzorów aktywnego 
spędzania czasu wolnego 

- wspieranie rozwoju zainteresowań 

sportem dzieci, młodzieży oraz osób 

dorosłych 

- osiągnięcie wyników sportowych na 

wszelkich poziomach 
- organizacja czasu wolnego  

i wolontariatu 

REZULTATY:   

- polepszenie kondycji fizycznej osób 
uczestniczących w I Ogólnopolskich 

Zawodach Pływackich 

- nauka zasad fair play poprzez 
rywalizację sportową 

- nauka działania w grupie i nauka 

współpracy 
- kształtowanie stosunków 

międzyludzkich oraz rozwój moralny 

 i sportowy zawodników 
- zwiększenie propagowania działań na 

rzecz sportu i kultury fizycznej. 
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L.p. 

 

 

Zakres zadania 

 

 

Oferent 

 

 

Liczba i rodzaj 

beneficjentów 

zadania 

 

 

Wkład pozafinansowy oferenta 

 

 

 

Źródło finansowania 

  

 

Umowa: 

 

 

 

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. 

 

liczba osób 

zaangażowanych             

w realizację zadania 

(w tym 

wolontariusze) 

 

wkład rzeczowy 

 

 

wnioskowana 

kwota dotacji 

 

wysokość 

dotacji                 

z powiatu 

środki własne 

i środki 

z innych 

źródeł 

 

kwota 

wykorzystanej/ 

niewykorzystanej 

dotacji 

 
5. 

 

wspieranie  

i upowszechnianie 

kultury fizycznej 

 

 

Okręg Nadnotecki 

Polski Związek 

Wędkarski – Koło 

Wągrowiec    

 
Zawody wędkarskie z okazji 

Międzynarodowego Dnia 

Dziecka połączone  

z piknikiem rodzinnym. 

 
- rodziny z dziećmi  

w wieku 7-14 

z powiatu 
wągrowieckiego 

- miejsce: Jezioro 
Durowskie  

w Wągrowcu 

 

 

 
- członkowie PZW 

Koła w Wągrowcu 

- Głowna księgowa 
PZW Oddział 

Nadnotecki w Pile 
 

 
- Zarząd PZW Koła 

w Wągrowcu 

udostępnił namiot, 
krzesła, stoły, wagę 

itp 

 
6.300 zł 

 
3.000 zł 

 
300 zł 

 środki 

własne 
 

 

 
3.000 zł 

 
Zawarta 

i zrealizowana 

 

Zorganizowano zawody wędkarskie          

z Okazji Międzynarodowego Dnia 

Dziecka oraz piknik rodzinny. Przybyło 

ponad 500 osób, w zawodach wzięło 

udział 140 zawodników wraz z 

rodzicami. Dodatkowe atrakcje w ramach 

zadania: zamek dmuchany, zjeżdżalnie 

strzelanie, grochówka z kuchni polowej 

(wydano 500 porcji), łącznie 

przygotowano 200 nagród rzeczowych 

dla dzieci uczestniczących w pikniku, 

cały piknik odbył się przy 

akompaniamencie muzycznym. 

CELE: 

- upowszechnianie sportu wśród młodych 

mieszkańców powiatu 
- propagowanie idei święta „Dnia 

Dziecka” 

- integracja osób o podobnych 

zainteresowaniach 

- propagowanie czystej rywalizacji 

pomiędzy zawodnikami, 
- propagowanie zdrowego tryby życia 

- prezentacja ciekawych miejsc, łowisk 

W pikniku rodzinnym wzięło udział 

uczestników ok.150 osób. 

REZULTATY: 

- upowszechnianie sportu wśród dzieci      

i młodzieży z powiatu 
- nawiązanie nowych sportowych 

przyjaźni 

- pokazanie sposobu na aktywne 
spędzenie wolnego czasu z rodziną- 

łączenie więzi rodzinnych 

- promocja dbania o przyrodę 
 i o czystość wód 

- uświadamianie o konieczności dbania     

o rybostan poprzez wypuszczenie 

złowionych ryb. 
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L.p. 

 

Zakres zadania 

 

Oferent 

 

Liczba i rodzaj 

beneficjentów 

zadania 

 

Wkład pozafinansowy oferenta 

 

 

Źródło finansowania 

 

 

Umowa: 

 

 

 

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. 

 

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 

 

6. 
 

wspieranie  

i upowszechnianie 

kultury fizycznej 

 

 

Okręg Nadnotecki 

Polski Związek 

Wędkarski – Koło 

Wągrowiec 

 
Drużynowe zawody 

wędkarskie o puchar lata 

 na Pałukach. 

 

- organizacje, kluby, 
stowarzyszenia 

wędkarskie z okręgu 

Pałuk: 
 w szczególności 

drużyny 

 z Wągrowca, 
Mieściska, Skoków, 

Gołańczy, Wapna, 

Damasławka, 
Budzynia, Kcyni, 

Rogoźna, Margonina, 

Chodzieży, Janowca 
Wlkp., i Szamocina 

- mieszkańcy 

Powiatu  w różnych 
grupach wiekowych 

od drużyn 
młodzieżowych po 

seniorów jako 

uczestnicy i jako 
kibice 

 

 

Członkowie PZW 
Koła w Wągrowcu 

- Głowna księgowa 

PZW Oddział 
Nadnotecki w Pile 

 

 

Zarząd PZW Koła 
 w Wągrowcu 

udostępnił namiot, 

krzesła, stoły, wagę 
itp. 

 

2.310 zł 

 

2.310 zł 

 

360 zł  
środki  

własne 

 

2.310 zł 

 

Zawarta 

i zrealizowana 

 

Zorganizowano Drużynowe Zawody 

Wędkarskie o Puchar Lata na Pałukach 

dla 14 drużyn trzyosobowych. Łącznie  

w imprezie wzięło udział 56 

zawodników, w tym kapitanowie drużyn 

oraz 6 sędziów. W sumie w całym 

przedsięwzięciu wzięło udział 61 osób. 

CELE: 

- propagowanie wędkarstwa jako 

dyscypliny sportowej, 

- integracja zawodników, 

- propagowanie zdrowego i sportowego 

trybu życia - propagowanie sportowej 

rywalizacji 

- przestrzeganie zasad i regulaminu 

połowu, ochrony ryb oraz zasad czystej 

rywalizacji 

- promocja powiatu 

- prezentacja Jeziora .Durowskiego jako 

miejsca idealnego na zawody wędkarskie 

o zasięgu ponad powiatowym 

- upowszechnianie sportu i kultury 

fizycznej wśród mieszkańców powiatu 

REZULTATY: 

- wprowadzenie zawodów na stałe do 

kalendarza imprez powiatowych 

- w zawodach wzięło udział 36 wędkarzy 

w drużynach 3-osobowych  

+ kapitanowie drużyn 

- zawody trwały ok.6 godzin  

- 3 najlepsze drużyny otrzymały puchary 

- 3 najlepszych wędkarzy otrzymało 

puchary pamiątkowe 

- 9 najlepszych wędkarzy otrzymało 

nagrody indywidualne  

- wszyscy uczestnicy zawodów  

otrzymali pamiątkowe medale 

- mieszkańcy powiatu zapoznali się 

 z wędkarstwem sportowym jako 

dyscypliną sportową. 

 

    
  

 Korzyści wynikające z realizacji zadania, 
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L.p. 

 

Zakres zadania 

 

Oferent 

 

Liczba i rodzaj 

beneficjentów 

zadania 

Wkład pozafinansowy oferenta Źródło finansowania  

Umowa: 

 

 

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. 

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 

 

7. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wspieranie  

i upowszechnianie 

kultury fizycznej 

 

 

 

Stowarzyszenie 

Sportowe „Szkwał”  

w Kamienicy 

Gimnastyka dla każdego 

 

uczestnicy: 
dorośli mieszkańcy 

Powiatu 

Wągrowieckiego, 
członkowie 

stowarzyszenia 

Miejsce: 
Gimnazjum Miejskie 

nr 1 w Wągrowcu 

przy ul. Św. 

Wojciecha  

 

członkowie 
stowarzyszenia 

- 3 osoby 

- zajęcia prowadzi 
zatrudniony przez 

stowarzyszenie 

instruktor 

 

do promocji 
 i rekrutacji: własne 

zaplecze biurowe 

i sprzęt 

 

3.510 zł 

 

3.510 zł 

 

325 zł  
środki 

 własne, 

 
390 zł  

wkład  

osobowy 

 

3.510 zł 

 

Zawarta 

i zrealizowana 

 

Zorganizowano 13 dwugodzinnych zajęć 

gimnastycznych dla 132 osób 

mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego. 

 CELE: 

 - popularyzacja i upowszechnianie 

aktywnego trybu życia  

- kształtowanie i rozbudzanie wśród 

mieszkańców zamiłowania  

do uprawiania sportu 

- nauka i doskonalenie techniki ćwiczeń 

REZULTATY:    

- zachęcenie do aktywnego spędzania 
wolnego czasu i zdrowego stylu życia 

- nauka i doskonalenie techniki ćwiczeń  

- wsparcie ogólnej kondycji fizycznej 
i sylwetki ćwiczących 

- wykłady + ćwiczenia z trenerem. 

 
8. 

 

Gołaniecki Klub 

Sportowy 

Zamek 

Turniej w piłce nożnej 

juniorów w hali 

 
- mieszkańcy  

Powiatu 

Wągrowieckiego 

 

- hala środowiskowo 

- sportowa przy ZSP  
w Gołańczy 

 
- kadra instruktorska: 

2 trenerów oraz 

sędziowie i opiekun 

przedmedyczny 

 

 

 
hala środowiskowo 

- sportowa wraz  

 z pełnym 

wyposażeniem 

 i sprzętem 

sportowym 

 
2.850 zł 

 
2.850 zł 

 
150 zł  

środki  

własne 

 
2.850 zł 

 
Zawarta 

i zrealizowana 

 

Zorganizowano turniej w piłce nożnej 

juniorów dla mieszkańców Gminy 

Gołańcz i Powiatu Wągrowieckiego. 

Udział wzięło 8 drużyn z: Gołańczy, 

Okonka, Złotowa, Ryczywołu, 

Łobżenicy, Szydłowa, Szamocina              

i Margonina. W turnieju uczestniczyło 80 

zawodników, 24 opiekunów drużyn oraz 

8 osób obsługi technicznej i sędziowskiej, 

przedstawiciele władz samorządowych  

z Gołańczy i Wągrowca oraz kibice 

(ponad 50 osób). Rozegrano 18 meczów. 

CELE:  

- promocja sportu, kultury fizycznej             

i aktywnych form spędzania czasu 

-integracja mieszkańców  

REZULTATY: 

- atrakcyjne zagospodarowanie czasu 

- naśladowanie godnych wzorców 
zachowań w sporcie 

- popularyzacja aktywnych form 

wypoczynku 
- zwiększenie liczby chłopców 

trenujących piłkę nożną w Klubie Zamek 

- promocja gminy Gołańcz i Powiatu 
Wągrowieckiego 
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Załącznik nr 4 

 
 

 

 

 

 

„Wysokość niewykorzystanych/zwróconych środków finansowych z udzielonych dotacji w trybie konkursowym i pozakonkursowym w 2016r.” 
 

 

 

 

Zakres 

 

Oferent 
 

 

Wysokość 

niewykorzystanych/zwróconych 

środków 
 

 

Tryb konkursowy 
 

 

Tryb 

pozakonkursowy 
 

 

kultura 

i sztuka 

   

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego 

im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu - zadanie pn. KONKURS FOTOGRAFICZNY „LUSTRO 

POKOLEŃ” 

(pisemne odstąpienie od umowy przez Stowarzyszenie, zwrot dotacji wraz z odsetkami i karą umowną) 

 

 
 

- 

 

 

 

2.500 zł 

 

kultura 

i sztuka 

  

Stowarzyszenie Prasy Lokalnej – zadanie pn. „ Nie jesteśmy sami” 

(umowa zawarta, zadanie niezrealizowane i zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami) 

 

- 

 

 

2.000 zł 

 

wspieranie  

i upowszechnianie kultury 

fizycznej 

 

Wągrowiecki Klub Karate Tiger – zadania pn. „Organizacja IV Ogólnopolskiego Turnieju Karate 

Dzieci i Młodzieży Tiger Cup 2016” 

 

- 

 

 

783,84 zł 

 

ochrona i promocja zdrowia 

 

Stowarzyszenie Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II w Mieścisku – zadanie pn. „Organizacja III 

Powiatowego spotkania ze sztuką pt. „Witaminowa wiosna teatralna – Mieścisko 2016” 

 

- 

 

247,70 zł 

 

ekologia i ochrona  

zwierząt oraz ochrona 

dziedzictwa przyrodniczego  

 

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Pile – zadanie pn. „Organizacja Dni Dziecka 

2016 połączonego z piknikiem i konkursami mającymi na celu zwiększenie świadomości w zakresie 

ekologii i ochrony środowiska przyrodniczego” 

 

 

- 

 

 

0,12 zł 

 

SUMA: 
 

 

5.531,66 zł 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


