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I. WSTĘP 
 

 

 Organizacje pozarządowe są ważnym partnerem Powiatu Wągrowieckiego  

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

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

lokalne mogą realizować je skuteczniej i efektywniej. 

 Wszelkie działania podejmowane w zakresie współpracy z organizacjami 

pozarządowymi regulowane są corocznie w programie współpracy Powiatu Wągrowieckiego  

z organizacjami pozarządowymi. Organizacje pozarządowe zgodnie z zasadą partnerstwa biorą 

udział we współtworzeniu rocznego programu współpracy. Zgłaszając do niego swoje 

propozycje, tym samym uczestniczą w lepszym identyfikowaniu i definiowaniu problemów 

społecznych.  

  Podstawowym dokumentem wyznaczającym w roku 2017 zakres współpracy Powiatu 

Wągrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego, był przyjęty uchwałą nr XXIV/157/2016 Rady Powiatu 

Wągrowieckiego z dnia 26 października 2016r. w sprawie ,,Programu Współpracy Powiatu 

Wągrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2017 rok”. 

 W dokumencie tym określony został cel nadrzędny współpracy z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Przede 

wszystkim celem współpracy z sektorem pozarządowym jest kształtowanie ładu społecznego  

w środowisku lokalnym, poprzez budowanie i umacnianie partnerstwa między administracją 

publiczną a organizacjami pozarządowymi. 

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

pracowników Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, powiatowych jednostek organizacyjnych, 

jak również organizacji pozarządowych. 
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II. WSPÓŁPRACA FINANSOWA  
 

1. Otwarty konkurs ofert 
 

 ,,Program Współpracy Powiatu Wągrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok” zawierał 

katalog 23 zadań priorytetowych w 15 zakresach, które były zlecane organizacjom 

pozarządowym. 

 Na realizację zadań publicznych objętych Programem Współpracy w 2017 roku 

zaplanowano kwotę w wysokości 150.000 zł, w tym:  

- 130.000 zł na tryb konkursowy, 

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

Większość z tych środków została przekazana organizacjom w trybie konkursowym. 

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

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

finansowych własnych. 

W 2016r. Zarząd Powiatu Wągrowieckiego ogłosił jeden otwarty konkurs ofert  

na wsparcie realizacji zadań publicznych.  

Konkurs ofert został ogłoszony 17 listopada 2016r., a jego ostateczne rozstrzygnięcie 

nastąpiło 19 stycznia 2017r. 

W konkursie wzięły udział 24 organizacje pozarządowe, które złożyły łącznie 44 

oferty, w tym: 

a) 32 oferty rozpatrzono pozytywnie, 

b) 12 ofert rozpatrzono negatywnie, gdyż: 

 2 oferty nie spełniły wymogów formalnych, 

 10 ofert nie otrzymało dofinansowania z przyczyn merytorycznych (po negatywnej 

opinii wydanej przez kierownika wydziału lub kierownika jednostki lub z powodu 

niskiej liczby punktów przyznanych przez Komisję Konkursową w odniesieniu  

do innych ofert). 

W konkursie Zarząd Powiatu Wągrowieckiego przyznał środki na realizację zadań 

publicznych przez organizacje pozarządowe w wysokości 100.348 zł. 

Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie oraz wysokość przyznanych dotacji 

przedstawia tabela nr 1. 
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Tabela nr 1  

Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie oraz wysokość przyznanych dotacji 

 

 

 

 

L.p. 
 

Oferent 
 

Nazwa zadania 
 

Kwota 

wnioskowana 

przez 

oferenta 

 

Kwota 

przyznana 

przez Zarząd 

 

1. Z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania: 
 

 złożono 1 ofertę, która spełniła wymogi formalne i przyznano dotację w wysokości 1.350 zł 

 
 

 

 organizacja konkursów poszerzających wiedzę i umiejętności uczniów lub przedsięwzięć o charakterze 

edukacyjnym o zasięgu powiatowym (ponadgminnym) 
 

 
1. 

 

Wągrowieckie Stowarzyszenie 

Społeczno – Kulturalne  

im. Stanisława 

Przybyszewskiego 
 

 

Konkurs recytatorski „Stanisław Przybyszewski  

i poeci modernizmu” 

 

1.350 zł 

 

1.350 zł 

 

2. Z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży  
- organizacja wypoczynku letniego i zimowego – nie złożono ofert. 

 
 

 

3. Z zakresu kultury i sztuki 
 

 złożono 8 ofert, które spełniły wymogi formalne 

 wybrano 5 ofert, którym przyznano dotacje w łącznej wysokości 11.000 zł 

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

 
 

 

a) organizacja i koordynacja przedsięwzięć kulturalnych (m.in. festiwali, koncertów, konkursów, plenerów czy 

audycji  muzycznych) o zasięgu ponadgminnym dla dzieci, młodzieży i dorosłych  
 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wągrowieckie Stowarzyszenie 

Społeczno – Kulturalne im. 

Stanisława Przybyszewskiego 

 

 

Wągrowiec: czas odnaleziony 

– „Ślady niepamięci” 
 

 

4.690 zł 

 

3.000 zł 

 

3. 

 

Nagroda dla najwybitniejszego absolwenta szkoły 

ponadgimnazjalnej powiatu wągrowieckiego 

„STACH 2017” 
 

 

2.550 zł 

 
Mniejsza liczba 

punktów 

 

4. 

 

Impreza kulturalna z okazji 

90 rocznicy śmierci Stanisława 

Przybyszewskiego 
 

 

1.575 zł 

 

1.575 zł 

 

5. 

 

Folder „Stanisław Przybyszewski 

w Wągrowcu” 
 
 

 

2.450 zł 

 

 

Mniejsza liczba 

punktów 

 

6. 

 

Stowarzyszenie 

na Rzecz Rozwoju Gminy 

Wapno 
 

 

Ireniada 2017 

– Festiwal Piosenki Ireny Jarockiej 

 

3.000 zł 

 

2.425 zł 

 

7. 
 

Stowarzyszenie Pomocy 

Uczniom im. Jana Pawła II 

w Mieścisku 

 

IX Powiatowy Konkurs Recytatorski pt.  

„Na Skrzydłach Książek” połączony ze 

spotkaniem autorskim z osobą z dziedziny 

literatury i mediów 

 

 

 

3.850 zł 

 

 

3.000 zł 
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b)   organizacja i koordynacja warsztatów, zajęć, ćwiczeń, prób i innych przedsięwzięć o charakterze kulturalnym  
 

 

8. 
 

Wągrowieckie Stowarzyszenie 

Społeczno – Kulturalne im. 

Stanisława Przybyszewskiego 

 

Kulturalne warsztaty wyjazdowe  

,,Śladami Stanisława Przybyszewskiego  

i Jana Kasprowicza” 

 

 

990 zł 

 
Mniejsza liczba 

punktów 

 

9. 
 

Towarzystwo Przyjaciół 

Dzieci Oddział Miejski 

w Wągrowcu 
 

 

Teatralna Wiosna z TPD 2017 
 

1.000 zł 

 

1.000 zł 

 

4. Z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 
 

 złożono 13 ofert, które spełniły wymogi formalne 

 wybrano 11 ofert, którym przyznano dotacje w łącznej wysokości 35.000 zł 
 1 oferta otrzymała negatywną ocenę merytoryczną  
 1 oferta nie otrzymała dotacji, ze względu na uzyskaną mniejszą liczbę punktów w odniesieniu do innych ofert 

 

 

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

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

 

10. 

 

 

 

Miejski Klub Sportowy 

„Lider” 

 

Treningi siłowe sekcji pływackiej MKS Lider 
 

2.700 zł 

 

 

2.000 zł 

 

11. 

 

 

Maraton Pływacki „O Błękitną Wstęgę Jeziora 

Durowskiego” X Edycja 

 

 

3.500 zł 

 

2.500 zł 

 

12. 

 

 

Uczniowski Klub Sportowy 

MOS Gołańcz 

 

 

Zajęcia na basenie 2017 
 

5.030 zł 

 

2.500 zł 

 

13. 
 

Klub Jeździecki „Sokół” 

Damasławek 

 

 

Regionalne Zawody w Skokach przez Przeszkody 

XV Memoriał Angeliki Jach 

 

10.000 zł 

 

10.000 zł 

 

14. 

 

 

Miejski Klub Pływacki 

Wągrowiec 

 

Organizacja i koordynacja pływackich zawodów 

sportowych i sportowo – rekreacyjnych o zasięgu 

ponadgminnym dla dzieci, młodzieży 

 

 

8.800 zł 

 

3.000 zł 

 

15. 

 

Stowarzyszenie na Rzecz 

Rozwoju Gminy Wapno 
 

 

Wakacje Czas Zacząć - Srebrna Góra 2017 
 

4.050 zł 

 

1.500 zł 

 

16. 

 

 

 

Okręg Nadnotecki Polski 

Związek Wędkarski 

– Koło Wągrowiec 

 

Drużynowe Zawody Wędkarskie 

o Puchar Lata Na Pałukach 
 

 

2.940 zł 

 

2.000 zł 

 

17. 

 

 

Zawody Wędkarskie z okazji Międzynarodowego 

Dnia Dziecka połączone z piknikiem rodzinnym 
 

 

10.460 zł 

 

4.500 zł 

 

18. 

 

 

Fundacja Piotra Reissa 

 

Treningi piłkarskie oraz udział 

w rozgrywkach Ligii Wielkopolsko Lubuskiej dla 

dzieci i młodzieży z Wągrowca 
 

 

18.200 zł 

 
Mniejsza liczba 

punktów 

 

19. 

 

 

Stowarzyszenie Sportowe 

„Szkwał” w Kamienicy 
 

 

Gimnastyka 2017 
 

4.400 zł 

 

2.000 zł 

 

 20. 

 

 

Wągrowiecki Klub 

Karate Tiger 
 

 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 

Organizacja zajęć sportowych w sportach walki 

 

 

 

   21.500 zł 

 
Ocena 

merytoryczna 

negatywna 
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21. 

 

 

 

Towarzystwo Przyjaciół 

Dzieci Oddział Miejski 

w Wągrowcu 

 

Pożegnanie lata z TPD 

- Latawiec 
 

 

3.120 zł 

 

2.500 zł 

 

22. 

 

 

XXVII Turniej Piłki Nożnej Drużyn 

Osiedlowych – Mundialito 
 

 

3.350 zł 

 

2.500 zł 

 

5. Z zakresu turystyki i krajoznawstwa 
 

 złożono 6 ofert, które spełniły wymogi formalne,  

 wybrano 2 oferty, którym przyznano dotacje w łącznej wysokości 5.000 zł 
 1 oferta otrzymała negatywną ocenę merytoryczną  
 3 oferty nie otrzymały dotacji, ze względu na uzyskaną mniejszą liczbę punktów w odniesieniu do innych ofert 

 

 

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

krajoznawczo-wypoczynkowych i turystycznych o zasięgu ponadgminnym dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
 

 

23. 

 

 

Stowarzyszenie Rodzin 

Rzemieślniczych i Innych 

„Pomocna Dłoń” 
 

 

Jeden dzień w gwiazdach 
 

2.990 zł 

 
Ocena 

merytoryczna 

negatywna 

 

24. 

 

 

Polskie Towarzystwo 

Turystyczno - Krajoznawcze 

im. Waldemara Balcerowicza 

Oddział w Wągrowcu 
 

 

 

Spływ kajakowy Strugą Gołaniecką 

 

2.300 zł 

 

2.300 zł 

 

25. 

 

 

Stowarzyszenie Pomocy 

Uczniom im. Jana Pawła II 

w Mieścisku 

 

 

Wycieczka turystyczno – krajoznawcza 

Młodzieżowej Orkiestry Dętej do Włoch 

 

5.000 zł 

 
Mniejsza liczba 

punktów 

 

26. 

 

 

Katolickie Stowarzyszenie 

Osób Niepełnosprawnych 

„Wesołe Misie” 

 

 

„Z niepełnosprawnością na TAK” – krótki 

wypoczynek nad morzem 

 

5.000 zł 

 
Mniejsza liczba 

punktów 

 

27. 

 

Wągrowiecki Uniwersytet 

Trzeciego Wieku 
 

 

Wągrowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku 

otwarty na świat 

 

5.000 zł 

 
Mniejsza liczba 

punktów 

 

28. 
 

Towarzystwo Przyjaciół 

Dzieci Oddział Miejski 

w Wągrowcu 
 

 

Wycieczki z TPD 2017 
 

2.960 zł 

 

2.700 zł 

 

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

zwolnieniem z pracy 
 

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

 

a)  organizacja konkursu z wiedzy o lokalnym rynku pracy i przedsiębiorczości dla młodzieży gimnazjalnej  

i ponadgimnazjalnej z Powiatu Wągrowieckiego - nie złożono ofert. 
 

 

b)  udzielanie osobom bezrobotnym i poszukującym pracy zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy  

w Wągrowcu w ramach poradnictwa zawodowego pomocy psychologicznej (porady indywidualne) w lepszym      

radzeniu sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu zatrudnienia (minimum 40 osób) - nie złożono ofert 
 

 

c)   udzielanie osobom bezrobotnym i poszukującym pracy zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy 

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

zawodowego dla osób chcących podjąć własną działalność gospodarczą (minimum 40 osób) – złożono 1 ofertę 
 

 

29. 

 

 

 
 

Towarzystwo 

Społeczno – Prawne 

 

 

Szkolenia dla osób bezrobotnych 2017 
 

4.000 zł 

 

4.000 zł 
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7. Z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób 
 

 

 budowanie/rozwijanie systemu wsparcia i edukacji dla rodzin zagrożonych uzależnieniami i przemocą lub działania 

profilaktyczne i edukacyjne dotyczące przemocy w szczególności dla rodzin zagrożonych kryzysem - nie złożono 

ofert 

 

8. Z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 
 

 złożono 3 oferty, które spełniły wymogi formalne,  

 wybrano 2 oferty, którym przyznano dotacje w wysokości 10.998 zł 
 1 oferta nie otrzymała dotacji, ze względu na uzyskaną mniejszą liczbę punktów w odniesieniu do innych ofert 

 

 

a)   wspieranie inicjatyw podejmowanych na rzecz ograniczenia skutków niepełnosprawności oraz zapobiegania         

wykluczeniu społecznemu  
 

 

 

 

30. 

 

 

Polski Związek Niewidomych 

Okręg Wielkopolski z siedzibą 

w Poznaniu Zarząd Koła 

Powiatowego w Wągrowcu 

 

Wyjazd 6-dniowy do Świnoujścia, kontynuacja 

szkolenia z orientacji przestrzennej  

z instruktorem dla zorganizowanej grupy 

niepełnosprawnych 
 

 

6.608 zł 

 

6.608 zł 

 

31. 

 

 

FUNDACJA 

 „WIEDZIEĆ JAK” 
 

 

Aktywni niepełnosprawni 
 

15.000 zł 

 
Mniejsza liczba 

punktów 

 

32. 

 

 

Katolickie Stowarzyszenie 

Osób Niepełnosprawnych 

„Wesołe Misie” 
 

 

Promocja pozytywnych postaw 

w stosunku do osób z niepełnosprawnością 

„Powiatowy Turniej Bocci” 

 

4.390 zł 

 

4.390 zł 

 

b)   wspieranie działań związanych z prezentacją dorobku, twórczości i talentów niepełnosprawnych mieszkańców          

Powiatu Wągrowieckiego - nie złożono ofert  
 

 

 

9. Z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 
 

 złożono 5 ofert, które spełniły wymogi formalne,  

 wybrano 5 ofert, którym przyznano dotacje w wysokości 17.000 zł 
 

 

a)    inicjowanie/wspieranie działań służących propagowaniu idei integracji i solidarności międzypokoleniowej  

   - nie złożono ofert  
 

 

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

 

 

 

33. 

 

 

Oddział Rejonowy Polskiego 

Związku Emerytów 

Rencistów i Inwalidów 

w Skokach 
 

 

Dziewięciodniowy integracyjny wyjazd  

do Łazów, aktywizujący emerytów miasta 

 i gminy Skoki 

 

6.000 zł 

 

5.000 zł 

 

34. 

 

 

Oddział Rejonowy Polskiego 

Związku Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów 

w Wągrowcu 

 

Kotlina Kłodzka 
 

4.000 zł 

 

3.000 zł 

 

35. 

 

 

Pobierowo 
 

2.000 zł 

 

2.000 zł 

 

36. 

 

 

Wągrowiecki Uniwersytet 

Trzeciego Wieku 

 

 

Języki obce w starszym wieku zadaniem 

Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 

który uczy, rozwija, inspiruje 

 

 

8.320 zł 

 

4.500 zł 

 

37. 

 

 

Stowarzyszenie Rodzin 

Rzemieślniczych i Innych 

„Pomocna Dłoń” 

 

 

 

Aktywny senior 

 

3.940 zł 

 

2.500 zł 
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10. Z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego 
 

 złożono 2 oferty, 1 spełniła wymogi formalne i przyznano dotację w wysokości 1.500 zł 

 1 oferta nie otrzymała dotacji ze względu na niespełnione wymogi formalne 
 

 

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

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

     z bezpieczeństwem) 
 

 

38. 

 

 

Towarzystwo Przyjaciół 

Dzieci Oddział Miejski 

w Wągrowcu 

 

 

Bezpieczeństwo komunikacyjne 

– rozpocznij bezpieczne wakacje z TPD 2017 

 

1.500 zł 

 

1.500 zł 

 

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

     ratowników wodnych 
 

 

39. 

 

 

WOPR Województwa 

Wielkopolskiego Oddział 

Powiatowy w Wągrowcu 
 

 

„Prowadzenie szkoleń ratowników wodnych” 
 

5.000 zł 

 

Oferta nie 

spełniła 

wymogów 

formalnych 
 

 

11. Z zakresu ochrony i promocji zdrowia 
 

 złożono 4 oferty,  

 3 oferty spełniły wymogi formalne i przyznano dotację w wysokości 12.000 zł 
 1 oferta nie spełniła wymogów formalnych 

 

 

a)  działania promujące zdrowy styl życia, adresowane do różnych grup odbiorców (m.in. turnieje, zawody, marsze)  

   - nie złożono ofert 
 

 

   b)  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) 
 
 

 

 

40. 

 

 

Stowarzyszenie im. ks. Jerzego 

Niwarda Musolffa w Wągrowcu 

 

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) 

 

 

5.000 zł 

 

5.000 zł 

 

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

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

 

41. 

 

 

Stowarzyszenie Zdrowy Styl 

 

Publikacja prozdrowotna 

z uwzględnieniem działalności Stowarzyszenia 

Zdrowy Styl 
 

 

4.000 zł 

 

3.000 zł 

 

42. 

 

 

Towarzystwo Przyjaciół 

Dzieci Oddział Miejski 

w Wągrowcu 
 

 

Warsztaty Kulinarne  

„Jedz zdrowo i rośnij w siłę” 

 

2.200 zł 

 

Oferta nie 

spełniła 

wymogów 

formalnych 

 
 

 

43. 

 

 

Stowarzyszenie Pomocy 

Uczniom im. Jana Pawła II  

w Mieścisku 

 
 

 

Organizacja IV Powiatowego Spotkania ze 

Sztuką pt. „Wiosna Teatralna Mieścisko 2017 

– Moja Piramida Żywienia” 

 

4.950 zł 

 

4.000 zł 
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12. Z zakresu upowszechniania i ochrony praw konsumentów 
 

 złożono 1 ofertę, która spełniła wymogi formalne i przyznano dotację w wysokości 2.500 zł 
 

 

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

zorganizowanie dla nich szkoleń  
 
 

 

44. 

 

 

Towarzystwo 

Społeczno – Prawne 
 

 

„Szkolenia dla konsumentów 2017” 
 

2.500 zł 

 

2.500 zł 

 

13. Z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 
 

 

 organizacja imprez promujących: kulturę i etykę wędkarską oraz wrażliwość na środowisko przyrodnicze  

(np. seminaria, szkolenia, spotkania, konkursy) - nie złożono ofert 
 
 

 

14. Z zakresu działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami 
 

 

 organizacja przedsięwzięcia propagującego kontakty polsko – niemiecko – czeskie w oparciu o partnerów 

zagranicznych Powiatu Wągrowieckiego tj. Powiat Luneburg oraz Stowarzyszenie Gmin Sedlczany -  

nie złożono ofert 
 
 

 

 

Podsumowanie otwartego konkursu ofert 

 

  W otwartym konkursie ofert 24 organizacje pozarządowe złożyły łącznie 44 oferty, 

które zostały sprawdzone pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję 

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

W 2017r. w pracach Komisji Konkursowej uczestniczyli przedstawiciele Zarządu, 

kierownicy wydziałów i jednostek organizacyjnych powiatu oraz koordynator ds. współpracy  

z organizacjami pozarządowymi. Pomimo komunikatu Wydziału Spraw Obywatelskich  

i Zdrowia kierowanego do organizacji pozarządowych w celu wskazania swojego 

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

do składu Komisji. 

 Komisja stwierdziła, że łącznie wśród 44 ofert złożonych w konkursie:  2 nie spełniły 

wymogów formalnych, a pozostałe 42 oferty zostały przekazane kierownikom wydziałów  

i jednostek organizacyjnych do oceny merytorycznej. Po dokonanej ocenie merytorycznej 

Komisja Konkursowa przedłożyła Zarządowi Powiatu propozycje dofinansowania łącznie  

32 ofert.   

W 2017r. Zarząd Powiatu Wągrowieckiego przyznał w  konkursie środki na realizację 

32 zadań przez organizacje pozarządowe, w łącznej wysokości 100.348 zł. 
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Najczęściej występujące błędy formalne popełniane przez organizacje pozarządowe,  

które podlegały uzupełnieniu: 

 brak podpisu osób upoważnionych do reprezentacji organizacji; 

 brak pieczątek m.in. stowarzyszenia, imiennych osób do reprezentacji organizacji; 

 brak załączników wymaganych w ogłoszeniu o konkursie; 

 nieprawidłowe poświadczenie kserokopii dokumentów ,,za zgodność z oryginałem”. 

 

Najczęściej popełniane błędy przez organizacje pozarządowe, które nie podlegały 

uzupełnieniu: 

 brak zapisów w złożonych dokumentach dotyczących prowadzenia odpłatnej 

działalności pożytku publicznego, 

 oferta niezgodna z wymogami określonymi w ogłoszeniu o konkursie  

(brak zapewnienia minimum 5% środków finansowych własnych, o których mowa  

w części IV ust. 9 (Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego)  

pkt.2.1. (Środki finansowe własne) ramowego wzoru oferty, 

 dokonywanie zmian w ramowym wzorze oferty (usuwanie punktów, treści, które nie 

dotyczyły organizacji). 

 

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

 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r., poz. 450) umożliwia organizacjom pozarządowym oraz 

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

granty”. 

 Wykaz ofert złożonych w trybie pozakonkursowym oraz wysokość przyznanych dotacji  

w 2017r. przedstawia tabela nr 2. 
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Tabela nr 2 

Wykaz ofert złożonych w trybie pozakonkursowym ,,małe granty” 

 

 

L.p. 
 

Nazwa oferenta 

 

 

Zakres 
 

Nazwa zadania 
 

Wnioskowana 

kwota przez 

organizacje 
 

 

Decyzja 

Zarządu 

Powiatu 

 

1. 
 

 

Wągrowieckie Stowarzyszenie 

Społeczno – Kulturalne im. 

Stanisława Przybyszewskiego  

 

 

 

 

 

Kultura i sztuka 

 

,,Broszura o życiu i twórczości 

Stanisława Przybyszewskiego z okazji  

90 – lecia jego śmierci” 

 

 

4.900 zł 

 

2.400 zł 

 

2. 

 

 

Nagroda dla najwybitniejszego 

absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej 

powiatu wągrowieckiego  

,,STACH 2017” 
 

 

1.570 zł 

 

500 zł 

 

 

3. 

 

 

Katolickie Stowarzyszenie Osób 

Niepełnosprawnych ,,Wesołe Misie” 

 

 

Kultura i sztuka 

 

,,III Przegląd Piosenki Biesiadnej 

BIESIADniePEŁNOSPRAWNI” 

 

2.680 zł 

 

900 zł 

 

4. 

 

 

Stowarzyszenie Rodzin 

Rzemieślniczych i Innych  

,,Pomocna Dłoń” 

 

Wspieranie  

i upowszechnianie 

kultury fizycznej 
 

 

,,Festyn rekreacyjno - sportowy z okazji 

obchodów Międzynarodowego Dnia 

Rodziny” 

 

5.200 zł 

 

3.000 zł 

 

5. 

 

 

Stowarzyszenie Sportowe  

,,Szkwał” w Kamienicy 

 

 

Wspieranie  

i upowszechnianie 

kultury fizycznej 
 

 

,,GIMNASTYKA 2017 edycja 2” 
 

3.240 zł 

 

2.000 zł 

 

6. 

 

 

Stowarzyszenie Pomocy Uczniom 

im. Jana Pawła II w Mieścisku 

 

Turystyka 

 i krajoznawstwo 

  

 

,,Wycieczka Turystyczno – 

Krajoznawcza Młodzieżowej Orkiestry 

Dętej do Włoch” 
 

 

8.000 zł 

 

5.000 zł 

 

7. 

 

 

Wągrowiecki Uniwersytet 

Trzeciego Wieku 
 

 

Działalność na 

rzecz osób w wieku 

emerytalnym 
 

 

,,Seniorzy w poszukiwaniu energii, siły  

i radości życia” 

 

4.465 zł 

 

2.000 zł 

 

8. 

 

 

WOPR Województwa 

Wielkopolskiego Oddział 

Powiatowy w Wągrowcu 
 

 

Porządek  

i bezpieczeństwo 

 

 

,,Wodne patrole ratownicze na terenie 

powiatu” 

 

2.000 zł 

 

2.000 zł 

 

 

9. 

 

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  

Oddział Miejski w Wągrowcu 
 

 

Ochrona i promocja 

zdrowia 

 

 

,,Warsztaty kulinarne – Jedz Zdrowo  

i Rośnij w Siłę” 

 

2.200 zł 

 

2.200 zł 

 

10. 

 

 

Katolickie Stowarzyszenie Osób 

Niepełnosprawnych ,,Wesołe Misie” 
 

  

Turystyka 

 i krajoznawstwo 

 

 

,,Z niepełnosprawnością na TAK” – 

krótki wypoczynek nad morzem 

 

5.985 zł 

 

 

 

11. 

 

 

Polskie Towarzystwo  

Turystyczno – Krajoznawcze 

Oddział w Wągrowcu im. 

Waldemara Balcerowicza  
 
 

 

 

Wspieranie  

i upowszechnianie 

kultury fizycznej 

 

Festyn rekreacyjno – edukacyjny dla 

rodzin wielopokoleniowych 

 

2.600 zł 
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Podsumowanie konkursu w trybie pozakonkursowym: 

a) w trybie pozakonkursowym tzw. ,,małych grantów” 9 organizacji pozarządowych 

złożyło łącznie 11 ofert. Nie złożono ofert wspólnych. 

b) przyznano 9 dotacji w łącznej wysokości 20.000 zł. Dwie oferty nie otrzymały dotacji  

z powodu negatywnej oceny merytorycznej. 

c) zawarto 9 umów z 8 organizacjami na wsparcie realizacji zadań publicznych  

w trybie pozakonkursowym. 

 

3. Podsumowanie współpracy finansowej 
 

  W 2017r. w trybie konkursowym i pozakonkursowym złożono łącznie  55 ofert,  

z których dofinansowano 41 zadań o charakterze powiatowym. 

 Podsumowanie Programu Współpracy pod względem wykorzystania środków 

finansowych przeznaczonych na jego realizację przedstawia tabela nr 3. 

 

Tabela nr 3 

Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu Współpracy 

Powiatu Wągrowieckiego z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku 

 

 

Ogólna kwota 

przeznaczona na realizację  

Programu Współpracy 
 

 
 

Wykorzystana kwota dotacji: 

 

150.000 zł 
 

Wskaźnik wykonania: 

80,23% 

 

Pozostała kwota:  

29.652 zł, co stanowi   
 

19,77% 
 

 

Tryb konkursowy 

 

 

Tryb pozakonkursowy – tzw. 

,,małe granty” 
 

 

100.348 zł 

 

 

20.000 zł 

 

 

Suma: 120.348 zł 
 

 

 

 Zbiorcze sprawozdanie rzeczowe i finansowe z dotacji przyznanych organizacjom 

pozarządowym w otwartym konkursie ofert w 2017r. przedstawia załącznik nr 1. 

 Zbiorcze sprawozdanie rzeczowe i finansowe z dotacji przyznanych organizacjom 

pozarządowym w 2017r. w trybie tzw. ,,małych grantów” przedstawia załącznik nr 2. 

 Wysokość niewykorzystanych/zwróconych środków finansowych z dotacji udzielonych 

w trybie konkursowym i pozakonkursowym w 2017r. przedstawia załącznik nr 3. 
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II. WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA  
 

1. Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności  

i realizowanych zadaniach: 
 

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

Informacji Publicznej: 

 prowadzenie wymiany informacji o szkoleniach, seminariach, projektach, 

przedsięwzięciach oraz konkursach kierowanych do organizacji pozarządowych, 

 rozpropagowanie wykazu organizacji pożytku publicznego z terenu powiatu 

wągrowieckiego uprawnionych do otrzymania 1% podatku, 

 

b) organizowanie spotkań i szkoleń dla organizacji pozarządowych: 

 6 października 2017r. zorganizowano spotkanie konsultacyjne poświęcone projektowi 

uchwały w sprawie ,,Rocznego Programu Współpracy Powiatu Wągrowieckiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2018 rok”. 

 3 listopada 2017r. – szkolenie pt. ,,Zasady realizacji zadań publicznych zleconych 

organizacjom pozarządowym”. 

Prelegentem szkolenia był p. Łukasz Waszak z Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia  

i Studiów Samorządowych w Poznaniu. 

 

2. Konsultacje aktów prawa miejscowego 
 

W 2017 roku skonsultowano 6 projektów aktów prawa miejscowego z uprawnionymi 

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

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

1) uchwalenia zmian w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu  

(termin konsultacji od 13.02.2017r. do 20.02.2017r.); 

2) uchwalenia zmian w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu  

(termin konsultacji od 19.05.2017r. do 24.05.2017r.); 

3) ,,Rocznego Programu Współpracy Powiatu Wągrowieckiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2018 rok” (termin konsultacji od 22.09.2017r. do 06.10.2017r.); 
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4) ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów 

pływających w 2018r. (termin konsultacji od 03.11.2017r. do 14.11.2017r.); 

5) ustalenia wysokości opłat za usunięcie z drogi i przechowywanie pojazdów w 2018r. 

(termin konsultacji od 03.11.2017r. do 14.11.2017r.); 

6) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół 

publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych funkcjonujących w Powiecie 

Wągrowieckim, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania  

i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji 

(termin konsultacji od 08.12.2017r. do 13.12.2017r.);. 

 

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

internetowej powiatu informacji o działalności i inicjatywach podejmowanych przez 

organizacje pozarządowe oraz inne podmioty. 

 

4. Inne formy wsparcia pozafinansowego: 

 

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

wągrowieckiego” zawierającej m.in. aktualny wykaz organizacji pozarządowych 

działających na terenie powiatu wągrowieckiego, 

b) bezpłatne udostępnianie sal urzędu, 

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

udzielanie informacji na temat procesu rejestracji oraz funkcjonowania stowarzyszeń, 

d) bezpłatne udostępnianie biura w Starostwie Powiatowym na potrzeby siedziby  

4 Stowarzyszeń: 

 Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę, 

 Związek Strzelecki ,,Strzelec” Rzeczypospolitej Polskiej, 

 Zarząd Miejski Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Wągrowcu, 

 Polski Związek Niewidomych Okręg Wielkopolski z siedzibą w Poznaniu Zarząd   

Koła w Wągrowcu. 

IV. PODSUMOWANIE 
 

 Współpraca powiatu wągrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku odbywała się na 

zasadach suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. 
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Uważamy bowiem, że kreowanie pozytywnych relacji z organizacjami pozarządowymi wpływa 

na efektywniejsze realizowanie przedsięwzięć na rzecz powiatu wągrowieckiego i jego 

mieszkańców. 

 Rosnąca liczba organizacji pozarządowych i podejmowanych przez nie przedsięwzięć 

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

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

na  wykorzystanie tego potencjału przy realizacji zadań publicznych oraz efektywniejszej 

działalności na rzecz lokalnego środowiska. 

 Obowiązek przedłożenia niniejszego sprawozdania Radzie Powiatu Wągrowieckiego 

oraz jego publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie do 31 maja 2018 roku 

wynika z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r., poz.450). 

 

 

Opracowała: 

Kinga Kluczyńska – Inspektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia 

 

 

 

Starosta Wągrowiecki 

           Tomasz Kranc 
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Załącznik Nr 1 

Zbiorcze sprawozdanie rzeczowe i finansowe z przyznanych dotacji organizacjom pozarządowym w otwartym konkursie ofert  
 

 

L.p. 

 

Nazwa i zakres 

zadania 

 

Oferent 

 

Liczba i rodzaj 

beneficjentów 

zadania 

 

Wkład pozafinansowy 

oferenta 

 

Źródło finansowania 

 

Umowa: 

a) zawarta 

 i zrealizowana 

b) nie została 

zawarta 

c) zawarta ale  

niezrealizowana 

d)rozwiązana 

przez Powiat  

z przyczyn 

zależnych od 

organizacji 

 

Korzyści wynikające z realizacji 

zadania, osiągnięte cele i rezultaty 

 (w tym liczbowe określenie działań  

np. ilość szkoleń, kursów, warsztatów, 

programów, konkursów, imprez, 

projektów, materiałów promocyjnych  

i informacyjnych itp.-podać nazwę  

i tematykę) 

 

Liczba osób 

zaangażowanych  

w realizację 

zadania (w tym 

wolontariusze) 

 

Wkład 

rzeczowy 

 

Wnioskowana 

kwota dotacji 

 

Wysokość 

dotacji  

z powiatu 

 

Środki 

własne  

i środki  

z innych 

 źródeł 

 

Kwota 

wykorzystanej/ 

niewykorzystanej 

dotacji 

 

1. 

 

 

Nauka, edukacja, 

oświata  

i wychowanie 

 

organizacja 
konkursów 

poszerzających 

wiedzę  
i umiejętności 

uczniów lub 

przedsięwzięć  
o charakterze 

edukacyjnym  

o zasięgu 
powiatowym 

(ponadgminnym) 

 

 

Konkurs 

recytatorski 

„Stanisław 

Przybyszewski 

i poeci 

modernizmu” 

 

 

 

 

Wągrowieckie 

Stowarzyszenie 

Społeczno – 

Kulturalne 

 im. Stanisława 

Przybyszewskiego 

 

 
 

 

 młodzież szkół 

gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych  

Powiatu  

Wągrowieckiego 
oraz nauczyciele, 

poloniści 

 i bibliotekarze, 
zainteresowani 

mieszkańcy 

 powiatu 
 

Miejsce: 

 
 I LO 

 

 

Członkowie,  

zarząd 
stowarzyszenia, 

historyk, 

bibliotekarz 

 

Nie 

dotyczy 

 

1.350 zł 

 

1.350 zł 

 

80 zł 

środki 
własne 

 

100 zł 
 wkład 

osobowy 

 

rozliczenie 

w toku 

 

A) 

 
Umowa 

zawarta, 

rozliczenie  
w toku 

 

 
 

 

 

Zorganizowanie i przeprowadzenie 

konkursu recytatorskiego dla młodzieży 

gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej 
Powiatu Wągrowieckiego dot. 

twórczości poetów ruchu 

modernistycznego Młodej Polski. 

                      CELE: 
 

 propagowanie zainteresowania 
literaturą polską, pogłębianie wiedzy 

dotyczącej polskich poetów okresu 
modernizmu, 

 promowanie szkoły 
ponadgimnazjalnej  powiatu 

wągrowieckiego  145-letniej tradycji-

miejsce nauki Przybyszewskiego, 

 uczenie się wystąpień publicznych  

i sztuki recytowania. 
 

REZULTATY: 
 

 udział uczniów szkół gimnazjalnych 
i pondgimnazjalnych  z powiatu 

wągrowieckiego, 

 konkurs w szkole-promocja jej 

działalności w mediach lokalnych 

i społecznościowych, 

 występ laureatów na imprezie 

kulturalnej z okazji 90-lecia śmierci 
St. Przybyszewskiego, 

 uczestnicy udoskonalali swoje 
umiejętności recytatorskie i publiczne 

wystąpienia. 
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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.-podać nazwę 

 i tematykę) 

Liczba osób 

zaangażowanych  

w realizację 

zadania (w tym 

wolontariusze) 

 

Wkład 

rzeczowy 

 

Wnioskowana 

kwota dotacji 

 

Wysokość 

dotacji  

z powiatu 

Środki 

własne  

i środki  

z innych 

 źródeł 

Kwota 

wykorzystanej/ 

niewykorzystanej 

dotacji 

 

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 

 

„Wągrowiec: czas 

odnaleziony 

– „Ślady 

niepamięci” 

 

 

 

Wągrowieckie 

Stowarzyszenie 

Społeczno-

Kulturalne 

im. Stanisława 

Przybyszewskiego 

w Wągrowcu 

 

Społeczeństwo 
miasta i całego 

Powiatu 

Wągrowieckiego ze 
szczególnym 

uwzględnieniem 

młodzieży szkolnej 
 

Miejsce:  

 
w I LO 

 i Muzeum 

Regionalne 
w Wągrowcu 

 

Członkowie,  
zarząd 

stowarzyszenia,  

w tym historyk 

 

Nie 
dotyczy 

 

4.690 zł 

 

3.000 zł 

 

170 zł  
środki 

własne 

 
200 zł 

 wkład 

osobowy 

 

rozliczenie 
w toku 

 

A) 
 

Umowa 

zawarta, 
rozliczenie 

w toku 

Zorganizowanie wydarzenia 

upamiętniającego społeczności 
żydowskiej zamieszkującej dawniej  

w naszym powiecie. Przeprowadzenie 

spacerów szlakami miejsc żydowskich. 
Przetłumaczenie i wydanie folderów na 

j.niemiecki i j.angielski. Efektem 

warsztatów z młodzieżą była wystawa 
opisująca historię mniejszości 

żydowskiej w Wągrowcu i okolicach. 

Wystawa dostępna była  w I LO 
i Muzeum Regionalnym w Wągrowcu 

oraz była  zaprezentowana w  innych 

instytucjach. Przygotowanie z 
młodzieżą montażu słowno-muzycznego 

na podstawie twórczości poetyckiej 

dwóch żydowskich poetek związanych  
z Wągrowcem: Friedy Mehler  

i Gertrudy Kolmar. Podczas 
uroczystości odczytany został apel 

pamięci ofiar Holocaustu. 

CELE: 

 przywrócenie pamięci o społeczności 

żydowskiej i przypomnienie ofiar 

Holocaustu jako ważny element 
budowania historii naszego miasta, 

powiatu, regionu, 

 inspiracja do dalszych działań 
poznawczych dziedzictwa 

żydowskiego, a także 
wielokulturowości naszego powiatu, 

 warsztaty, projekty uczniowskie – 
inspiracja dla nauczycieli, 

wychowawców do dalszych realizacji 

własnych działań wokół poznania 
wspólnego dziedzictwa kulturowego, 

 gromadzenie wiedzy o historii 

lokalnej miasta, powiatu, regionu dla 

jego mieszkańców. 

REZULTATY: 

 nawiązanie współpracy  

z organizacjami zajmującymi się 

pamięcią i badaniami nad 
mniejszością żydowską w Polsce, 

 kontynuacja zeszłorocznych  
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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.-podać nazwę  

i tematykę) 

Liczba osób 

zaangażowanych  

w realizację 

zadania (w tym 

wolontariusze) 

 

Wkład 

rzeczowy 

 

Wnioskowana 

kwota dotacji 

 

Wysokość 

dotacji  

z powiatu 

Środki 

własne  

i środki  

z innych 

 źródeł 

 

Kwota 

wykorzystanej/ 

niewykorzystanej 

dotacji 

              warsztatów w Muzeum Regionalnym 

   dla młodzieży gimnazjalnej  
    i ponadgimnazjalnej,  

 młodzież zajmowała się 
uporządkowaniem kirkutu oraz  

zaplanowała wycieczki po mieście 

dla uczniów i mieszkańców, 

 przetłumaczenie folderów  na 

j.niemiecki i j. angielski,  

 przygotowano wystawę o mniejszości 

żydowskiej,  

 montaż słowno – muzyczny na 
podstawie twórczości dwóch poetek 

żydowskich,  odbył się apel pamięci. 

 

3. 
 

Kultura  

i sztuka 

 

„Impreza 

kulturalna 

z okazji 90 

rocznicy śmierci 

Stanisława 

Przybyszewskiego” 

 

 

 

Wągrowieckie 

Stowarzyszenie 

Społeczno-

Kulturalne 

im. Stanisława 

Przybyszewskiego 

w Wągrowcu 

 

Uczniowie szkół 

gimnazjalnych 
 i 

ponadgimnazjalnych 

Powiatu 
Wągrowieckiego 

oraz nauczyciele 

poloniści,   
słuchacze 

Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku 
oraz zainteresowane 

osoby 

 
Miejsce 

I LO 

 

Członkowie, 

zarząd 
stowarzyszenia  

w tym historyk 

 

Nie 

dotyczy 

 

1.575 zł 

 

1.575 zł 

 

100 zł  

środki 
własne 

 

1.750 zł  
wkład 

osobowy 

 

rozliczenie 

w toku 

 

A) 

 
Umowa 

zawarta, 

rozliczenie 
w toku 

Zorganizowanie imprezy kulturalnej 

z okazji 90 rocznicy śmierci Stanisława 

Przybyszewskiego. 
 

CELE: 
 

 propagowanie twórczości literackiej  

St. Przybyszewskiego i jego postaci  
w kontekście związków z ziemią 

wągrowiecką i 145 - letnią historią 

szkoły, do której uczęszczał, 

 promowanie I LO wśród młodzieży 

gimnazjalnej i społeczności lokalnej, 

 docenienie wkładu  młodzieży, 

promowanie wartości nauki  

i kształcenia się – nagrodzenie 
najwybitniejszego absolwenta oraz 

występ laureatów konkursu 

recytatorskiego. 
 

REZULTATY: 
 

 wystawa o twórczości i postaci  

St. Przybyszewskiego, 

 pokaz filmu „Mocny człowiek”  

dla max. 200 uczniów i uczennic 
gimnazjów i szkół  z terenu Powiatu 

Wągrowieckiego, nauczycieli 

polonistów, słuchaczy Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku oraz osób 

zainteresowanych, 

 prelekcja popularnonaukowa na temat 
życia i twórczości  Stanisława 

Przybyszewskiego dla gimnazjów  
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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.-podać nazwę  

i tematykę) 

Liczba osób 

zaangażowanych  

w realizację 

zadania (w tym 

wolontariusze) 

 

Wkład 

rzeczowy 

 

Wnioskowana 

kwota dotacji 

 

Wysokość 

dotacji  

z powiatu 

Środki 

własne  

i środki  

z innych 

 źródeł 

Kwota 

wykorzystanej/ 

niewykorzystanej 

dotacji 

           i szkół ponadpodstawowych z terenu 

Powiatu Wągrowieckiego, 
nauczycieli polonistów, słuchaczy 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz 

osób zainteresowanych, 

 występ laureatów konkursu 

recytatorskiego dot. poezji poetów 
modernizmu, 

 wypromowanie twórczości literackiej 

Przybyszewskiego i jego postaci  

w kontekście związków z ziemią 

wągrowiecką, jego upamiętnienie  
z okazji 90 rocznicy śmierci, 

 uhonorowanie najwybitniejszego 

absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej 
statuetka STACHA, 

 wręczenie nagrody na forum – 
promocja wartości edukacyjnych, 

rozwoju własnego, aktywności 

szkolnej i pozaszkolnej. 
 

 

4. 

 

Kultura  

i sztuka 

 

 

Ireniada 2017 – 

Festiwal Piosenek 

Ireny Jarockiej” 

 

 

 

Stowarzyszenie  

na Rzecz Rozwoju 

Gminy Wapno 

 

Min. 20 dzieci  
i młodzieży wraz 

 z rodzicami  

z terenu Powiatu 
Wągrowieckiego 

dorośli – 

opiekunowie 
oraz członkowie 

 i sympatycy 

Stowarzyszenia 
opiekunowie  

jako widownia 

 
 

Miejsce: 

 Zespół Szkół 

 w Wapnie 

 

3 członków 
Stowarzyszenia: 

koordynator 

obsługa księgowa, 
promocja  

i reklama, grono 

pedagogiczne  
 ZS  

w Wapnie  

oraz Szkolny Klub 
Wolontariusza  

w Wapnie:  

3 nauczycieli,  
6 wolontariuszy 

 

Nie 
dotyczy 

 

3.00 zł 

 

2.425 zł 

 

255 zł  
środki 

własne 

 
360 zł 

wkład 

osobowy 

 

Wykorzystano 
2.425 zł 

 

A) 
 

Umowa zawarta 

i zrealizowana 

Zadanie polegało na zorganizowaniu 

Festiwalu „Ireniada 2017” poprzez 
przeprowadzenie konkursu 

muzycznego, składającego się z dwóch 

części, dla dzieci i młodzieży z terenu 
Powiatu Wągrowieckiego, połączonego 

 z obchodami Dnia Dziecka. Pierwsza 

część – eliminacje w poszczególnych 
szkołach z terenu powiatu w dwóch 

kategoriach wiekowych: dzieci szkół 

podst. i młodzież szkół gimnazj. Drugim 
etapem było finałowe przesłuchanie 

wytypowanych uczestników podczas 

festiwalu. Dodatkowo odbył się koncert 
lokalnego zespołu muzycznego. 

CELE: 

 popularyzowanie piosenek Ireny 

Jarockiej, 

 rozwój zainteresowań uczniów ze 
szkół powiatu w dziedzinie kultury 

 i sztuki 

 nauka współzawodnictwa, pokazania 
się i zaprezentowania na scenie, 

 popularyzacja festiwalu. 
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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.-podać nazwę  

i tematykę) 

Liczba osób 

zaangażowanych  

w realizację 

zadania (w tym 

wolontariusze) 

 

Wkład 

rzeczowy 

 

Wnioskowana 

kwota dotacji 

 

Wysokość 

dotacji  

z powiatu 

Środki 

własne  

i środki  

z innych 

 źródeł 

Kwota 

wykorzystanej/ 

niewykorzystanej 

dotacji 

            

                  REZULTATY: 

 popularyzacja festiwalu, 

 nagrodzenie uczestników konkursu 
nagrodą rzeczową i poczęstunkiem,  

 promocja kultury i sztuki w powiecie, 
podnoszenie zainteresowania kulturą  

i twórczością Ireny Jarockiej, 

 propagowanie aktywnego oraz 

kreatywnego rozwijania swoich 

umiejętności,  

 pomoc w kształtowaniu pozytywnych 

cech charakteru,  

 uczenie współżycia i integracji  

w grupie. 

 

 

5. 

 

Kultura  

i sztuka 

 

 

„IX Powiatowy 

Konkurs 

Recytatorski 

pt. „ Na 

Skrzydłach 

Książek” 

połączony ze 

spotkaniem 

autorskim z osobą  

z dziedziny 

literatury 

 i mediów” 

 
 

 

 

Stowarzyszenie 

Pomocy Uczniom 

im. Jana Pawła II 

w Mieścisku 

 

 

ok. 100 uczestników  

ze szkół powiatu 
oraz 300 uczniów 

Szkoły Podstawowej 

w Mieścisku 
 

Miejsce: 

 
Szkoła Podstawowa 

w Mieścisku 

 

- nauczyciele SP 

w Mieścisku  
z kwalifikacjami: 

bibliotekarka, 

poloniści  
i informatycy 

 

- SP w Mieścisku 
 

 

Sprzęt  

i sala 
udostęp-

niona  

przez  
SP w 

Mieścisku 

 

3.850 zł 

 

3.000 zł 

 

467,16 zł 

środki 
własne 

 

1.000 zł 
wkład 

osobowy 

 

rozliczenie 

w toku 

 

A) 

 
Umowa 

zawarta, 

rozliczenie 
w toku 

 

Zorganizowanie konkursu w 2 

kategoriach wiekowych oraz spotkanie 
autorskie  

z Markiem Fiedlerem dla ok. 100 

uczestników ze szkół powiatu oraz 300 
uczniów SP Mieścisko. 

 

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 jej działań 
dydaktycznych i wychowawczych. 
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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.-podać nazwę 

 i tematykę) 

Liczba osób 

zaangażowanych  

w realizację 

zadania (w tym 

wolontariusze) 

 

Wkład 

rzeczowy 

 

Wnioskowana 

kwota dotacji 

 

Wysokość 

dotacji  

z powiatu 

Środki 

własne  

i środki  

z innych 

 źródeł 

 

Kwota 

wykorzystanej/ 

niewykorzystanej 

dotacji 

 

6. 

 

 

Kultura i sztuka 

 
Organizacja 

 i koordynacja 
warsztatów, zajęć, 

ćwiczeń, prób 

 i innych 
przedsięwzięć  

o charakterze 

kulturalnym 

 

 

„Teatralna Wiosna  

z TPD 2017” 

 

 

 

Towarzystwo 

Przyjaciół Dzieci 

Oddział Miejski  

w Wągrowcu 

 

 

impreza 
ogólnodostępna dla 

dzieci 

 i młodzieży  
w różnym wieku 

 i dorosłych    

z terenu Powiatu 
Wągrowieckiego 

 

przewidywalna ilość 
osób 200   

na 1 spektakl 

 
Miejsce: 

 

sala kina MDK  
w Wągrowcu 

 

- artyści teatralni 
- członkowie 

stowarzyszenia 

- wolontariusze 
 - rodzice 

 

 

Nie 
dotyczy 

 

1.000 zł 

 

1.000 zł 

 

104,37 zł 
środki 

własne 

 
800 zł  

środki od 

odbiorców 
 

1.300 zł  

z innych 
źródeł - 

gmina 

Miejska 
Wągrowiec 

 

Wykorzystano 
1.000 zł 

 

A) 
 

Umowa zawarta 

i zrealizowana 

 

Zorganizowano spektakl teatralny 
połączony z warsztatami teatralnymi 

z okazji Dnia Dziecka i poczęstunek  

dla dzieci, bajka „Niespodzianka”  
dla 200 osób. 

CELE: 

 promocja kultury i sztuki na terenie 
miasta i  powiatu, 

 wspieranie twórczości artystycznej, 

 upowszechnianie kultury, teatru 

i twórczości teatralnej, 

 popularyzacja teatru wśród dzieci  

i młodzieży z powiatu 
wągrowieckiego. 

 

REZULTATY: 

 propagowanie kultury, sztuki 
mieszkańców powiatu poprzez 

wspólną zabawę, 

 integracja rodzin poprzez kulturę 

 i wspólną zabawę pokoleniową, 

 zagospodarowanie wolnego czasu 

dzieci i młodzieży poprzez promocję 

propozycji kulturalnych. 
 

 

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 

Sportowy  

„LIDER” 

w Wągrowcu 

 

 

adresatami  
   są klubowicze  

  z Powiatu       

Wągrowieckiego 
 

Miejsce: 

 
Aquapark 

Wągrowiec 

 

 

- trenerzy fitness 
i sportów 

siłowych 

- trener pływania, 
obsługa biurowa 

 

 

Nie 
dotyczy 

 

2.700 zł 

 

2.000 zł 

 

950 zł  
środki  

własne 

 
 

1.240 zł 

 wkład 
osobowy 

 

rozliczenie 
w toku 

 

A) 
 

Umowa 

zawarta, 
rozliczenie 

w toku 

 

Zadanie polegało na zorganizowaniu   
19 treningów siłowych – 1 h 

połączonych z treningiem na basenie dla 

członków MKS „LIDER” treningów na 
siłowni i basenie dla 10 osobowej 

grupy. 

CELE: 

 reprezentowanie naszego powiatu na 

zawodach pływackich o różnej 
randze,  

 poprawa kultury fizycznej 

mieszkańców naszego powiatu, 

 umożliwienie młodym zawodnikom 

uzyskanie dostępu do zawodu 
Ratownika WOPR, 

 poprawa jakości przygotowania 
młodych sportowców. 
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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.-podać nazwę 

 i tematykę) 

Liczba osób 

zaangażowanych  

w realizację 

zadania (w tym 

wolontariusze) 

 

Wkład 

rzeczowy 

 

Wnioskowana 

kwota dotacji 

 

Wysokość 

dotacji  

z powiatu 

 

Środki 

własne  

i środki  

z innych 

 źródeł 

 

Kwota 

wykorzystanej/ 

niewykorzystanej 

dotacji 

  

„Treningi siłowe 

dla sekcji 

pływackiej MKS 

„LIDER” 

 

          

REZULTATY: 

 promowanie pływania  

i propagowanie aktywnego, 

zdrowego stylu życia wśród 
mieszkańców powiatu 

wągrowieckiego, 

 reprezentowanie naszego regionu  
na wielkopolskich i ogólnopolskich 

zawodach, 

 promocja powiatu wągrowieckiego. 

 

 

8. 

 

Wspieranie  

i upowszechnianie 

kultury fizycznej 

 

„Zajęcia na basenie  

2017” 

 

 

Uczniowski Klub 

Sportowy MOS 

Gołańcz 

 
mieszkańcy Powiatu 

Wągrowieckiego 

 i w szczególności 
wychowankowie 

MOS Gołańcz –  

30 osób 
 

Miejsce: 
 

basen 

w Jarosławcu 

 i basen w Poznaniu 

 
kadra UKS MOS 

Gołańcz, 

mieszkańcy 
powiatu, 

nauczyciele  

z kwalifikacjami 
pedagogicznymi 

 
sprzęt 

kompute-

rowy oraz 
telefony 

komórko-

we 
członków  

klubu 

 

 
4.730 zł 

 
2.500 zł 

 
2.230 zł  

środki 

własne 

 

 

 
Wykorzystano 

2.500 zł 

 
A) 

 

Umowa zawarta 
i zrealizowana 

 
Zadanie polegało na zorganizowaniu  

3 trzygodzinnych zajęć na basenie dla 

wychowanków MOS w Gołańczy, 
członków UKS MOS Gołańcz oraz dla 

mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego  

w tym dla młodzieży i osób dorosłych – 
30 osób. 

CELE: 

 upowszechnianie kultury fizycznej 

i sportu wśród mieszkańców Powiatu 

Wągrowieckiego, 

 zorganizowanie zajęć sportowych dla 

mieszkańców powiatu oraz 
wychowanków MOS Gołańcz, 

 aktywizacja sportowa mieszkańców 
powiatu i wychowanków MOS 

Gołańcz. 

 

REZULTATY: 

3 x trzygodzinne zajęcia sportowe  

na basenie dla mieszkańców powiatu  
i wychowanków MOS Gołańcz-  

grupa ok. 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.-podać nazwę 

 i tematykę) 

Liczba osób 

zaangażowanych  

w realizację 

zadania (w tym 

wolontariusze) 

 

Wkład 

rzeczowy 

 

Wnioskowana 

kwota dotacji 

 

Wysokość 

dotacji  

z powiatu 

Środki 

własne  

i środki  

z innych 

 źródeł 

 

Kwota 

wykorzystanej/ 

niewykorzystanej 

dotacji 

 

9. 

 

Wspieranie  

i upowszechnianie 

kultury fizycznej 

 

 

„Regionalne 

Zawody w Skokach 

 przez Przeszkody 

– XV Memoriał 

Angeliki Jach” 

 

 

 

Klub Jeździecki 

„SOKÓŁ”    

w Damasławku 

 

Zawodnicy 
(dzieci młodzież, 

dorośli) i ich ekipy  

z terenu całego kraju  
oraz mieszkańcy 

Powiatu i regionu 

jako publiczność 
 

Miejsce:  

 
Gminny kompleks 

Sportowo-

Rekreacyjny  
w Damasławku 

Zawody 

 sportowe + pokazy  
i występy 

artystyczne –  
2 dni 

 

- 1 delegat 
techniczny, 

- 6 sędziowie 

delegaci 
z Wielkopolskiego 

Związku 

Jeździeckiego, 
- członkowie 

stowarzyszenia 

- 6 sympatyków 
stowarzyszenia 

 

- kompleks 
Sportowo-

Rekreacyjny  

w Damasławku 

 

Nie 
dotyczy 

 

10.000 zł 

 

10.000 zł 

 

14.715.29 zł 
środki własne 

 

 

 

Wykorzystano 
10.000 zł 

 

A) 
 

Umowa zawarta 

i zrealizowana 

 

Zadanie polegało na  zorganizowaniu 
i przeprowadzeniu zawodów 

sportowych w dyscyplinie skoki przez 

przeszkody w różnych kategoriach  
o randze regionalnej oraz 

zorganizowaniu pokazów i występów 

artystycznych. 
 

CELE: 

 popularyzacja walorów rekreacji 
i sportów konnych w środowisku, 

 sprawdzanie umiejętności młodych 
zawodników, 

 promocja Powiatu Wągrowieckiego 
 na arenie międzywojewódzkiej, 

 promowanie lokalnych i okolicznych 
gospodarstw agroturystycznych, 

punktów gastronomicznych, 

 możliwość aktywnego spędzania 
czasu i integracja. 

 

REZULTATY: 

 promocja powiatu,   

 popularyzacja sportów jeździeckich  

i rekreacji,  

 szereg występów artystycznych, 

 łagodzenie izolacji społecznej, 

 sprawdzenie umiejętności 

zawodników i koni,  

 aktywne spędzanie wolnego czasu, 

 promocja okolicznych miejsc 
noclegowych i gastronomii. 
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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.-podać nazwę  

i tematykę) 

Liczba osób 

zaangażowanych  

w realizację 

zadania (w tym 

wolontariusze) 

 

Wkład 

rzeczowy 

 

Wnioskowana 

kwota dotacji 

 

Wysokość 

dotacji  

z powiatu 

Środki 

własne  

i środki  

z innych 

 źródeł 

 

Kwota 

wykorzystanej/ 

niewykorzystanej 

dotacji 

 

10. 

 

 

Wspieranie  

i upowszechnianie 

kultury fizycznej 

 

 

„Organizacja  

i koordynacja 

pływackich 

zawodów 

sportowych 

 i sportowo-

rekreacyjnych 

 o zasięgu 

ponadgminnym  

dla dzieci, 

młodzieży” 

 

 

 

Miejski Klub 

Pływacki 

Wągrowiec 

 

 

ok. 200-300 dzieci  
i młodzieży 

z  całego kraju + 

trenerzy + kibice, 
 

Miejsce:  

 
Aquapark 

Wągrowiec 

 

- prezes 
stowarzyszenia 

- p. Jacek 

Świostek – trener, 
- 11 sędziów 

 

 

przy 
realizacji 

zadania 

klub nie 
wykorzy-

stuje 

zasobów 
rzeczo-

wych 

 

8.800 zł 

 

3.000 zł 

 

3.144,90 zł    
środki 

własne 

 

 

Wykorzystano 
3.000 zł 

 

A) 
 

Umowa zawarta 

i zrealizowana 

 

Zorganizowanie ogólnopolskich 
zawodów pływackich o Puchar Starosty 

dla ok. 200-300 dzieci i młodzieży 

 z  całego kraju + trenerzy + kibice, 
wręczenie 100 medali. 

CELE: 

 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,  

 organizacja wolnego czasu. 

REZULTATY: 

 osiągnięte wyniki na stałe figurować 
będą w europejskim rankingu 

swimrankings.net,  

 wzbogacenie wiedzy pod względem 
moralnym,  

 upowszechnianie sportu oraz rozwoju 
fizycznego i intelektualnego,  

 aktywne spędzenie wolnego czasu,  

 wzbudzenie zainteresowania sportem. 

 

 

11. 

 

 

Wspieranie  

i upowszechnianie 

kultury fizycznej 
 

„Wakacje czas 

zacząć Srebrna 

Góra 2017 r.” 

 

 

Stowarzyszenie 

 na Rzecz Rozwoju 

Gminy Wapno 

 

 

Dzieci i młodzież  

w różnym wieku 
i z różnych 

środowisk  

z terenu powiatu,  
a w szczególności  

z terenu gmin 

Wapno, 
Damasławek, 

Gołańcz,  

(min.50 osób)  
wraz z rodzicami 

(min. 23 osób) 

z terenu powiatu, 
członkowie 

i sympatycy  

 

- prezes fundacji 

jako koordynator 
zadania, 

- księgowa 

stowarzyszenia 
obsługa księgowa 

zadania 

- członkowie 
stowarzyszenia, 

 - mieszkańcy 

sołectwa Srebrna 
Góra, 

- Szkolny Klub 

Wolontariusza  
w Wapnie oraz 

wykwalifikowana  

 

Nie 

dotyczy 

 

4.050 zł 

 

1.500 zł 

 

209,93 zł 

środki 
własne 

 

 
 

 

1.100 zł  
z innych 

środków 

(Gmina 
Wapno) 

 

420 zł  
wkład 

osobowy 

 

wykorzystano 

1.500 zł 

 

A) 

 
Umowa zawarta 

i zrealizowana 

 

Festyn sportowo-rekreacyjny: 

przeprowadzenie konkurencji 
sportowych dla dzieci i młodzieży  

z terenu gmin Wapna, Damasławka 

i Gołańczy dla min. 50 dzieci  
i młodzieży z terenu powiatu 

wągrowieckiego . 

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, 
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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.-podać nazwę 

 i tematykę) 

Liczba osób 

zaangażowanych  

w realizację 

zadania (w tym 

wolontariusze) 

 

Wkład 

rzeczowy 

 

Wnioskowana 

kwota dotacji 

 

Wysokość 

dotacji  

z powiatu 

Środki 

własne  

i środki  

z innych 

 źródeł 

 

Kwota 

wykorzystanej/ 

niewykorzystanej 

dotacji 

   stowarzyszenia 

 
Miejsce:  

 

Wiejski Ośrodek 
Rrekreacyjno-

Sportowy  

w Srebrnej Górze 

kadra trenerów 

sportu z klubu 

       rozwój zainteresowań w dziedzinie 
sportu i kultury fizycznej, 

 nauka podst. elementów techniki 
wybranych gier sportowych, 

 popularyzacja festynu. 

REZULTATY: 
 

 popularyzacja i upowszechnianie 
sportu, 

 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, 

 propagowanie aktywnego i zdrowego 
stylu życia, 

 pomoc w kształtowaniu pozytywnych 
cech charakteru, 

 uczenie współżycia, integracji  

w grupie. 

 

12. 

 

 

Wspieranie  

i upowszechnianie 

kultury fizycznej 

 

 

„Drużynowe 

zawody wędkarskie 

o puchar Lata  

na Pałukach” 

 

 

 

Okręg Nadnotecki 

Polski Związek 

Wędkarski 

 – Koło 

Wągrowiec- 

 

od 15 do 36 

wędkarzy 
- organizacje, kluby, 

stowarzyszenia 

wędkarskie 
z okręgu Pałuk 

- mieszkańcy 

Powiatu  jako 
uczestnicy i jako 

kibice 

 
Miejsce:   

 

Jezioro Durowskie 
 

 

- Członkowie 

zarządu PZW 
Koła  

w Wągrowcu 

- Głowna 
księgowa PZW 

Oddział 

Nadnotecki  
w Pile. 

 

Nie 

dotyczy 

 

2.940 zł 

 

2.000 zł 

 

705.10 zł 

środki 
własne 

 

wykorzystano 

2.000 zł 

 

A) 

 
Umowa zawarta 

i zrealizowana 

Zorganizowano zawody wędkarskie, 

uczestniczyło 13 drużyn 3 osobowych. 

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 j. Durowskiego jako 
miejsca idealnego na zawody 

wędkarskie o zasięgu ponad 
powiatowym, 

 upowszechnianie sportu i kultury  

fizycznej wśród mieszkańców 
powiatu. 
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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.-podać nazwę  

i tematykę) 

 

 

Liczba osób 

zaangażowanych  

w realizację 

zadania (w tym 

wolontariusze) 

 

Wkład 

rzeczowy 

 

Wnioskowana 

kwota dotacji 

 

Wysokość 

dotacji  

z powiatu 

Środki 

własne  

i środki  

z innych 

 źródeł 

 

Kwota 

wykorzystanej/ 

niewykorzystanej 

dotacji 

            

REZULTATY: 

 wprowadzenie na stałe do kalendarza 
imprez powiatowych, 

 przewiduje się udział od 15 do 36 
wędkarzy w drużynach 3-osobowych 

+ kapitanowie drużyn, 

 3 najlepsze drużyny otrzymały 

puchary, 

 9 najlepszych wędkarzy otrzymało 
nagrody rzeczowe. 

 

 

13. 

 

Wspieranie  

i upowszechnianie 

kultury fizycznej 

 

 

„Gimnastyka 2017” 

 

 

 

Stowarzyszenie 

Sportowe 

„SZKWAŁ”  

w Kamienicy 

 
10 x min. 10 osób -  

dorosłych    

mieszkańców   
   Powiatu 

Wągrowieckiego 

 
Miejsce: 

 

Gimnazjum 
Miejskie nr 1  

w Wągrowcu przy 

ul. Św. Wojciecha 
lub inny lokal, 

możliwe zajęcia  

w terenie 

 
Członkowie 

Stowarzyszenia –  

3 osoby, trener – 
instruktor 

 
Własne 

zaplecze 

biurowe 
 i sprzęt 

Stowa-

rzyszenia 

 
4.400 zł 

 
2.000 zł 

 
1.548 zł  

środki 

własne 
 

 

 
Wykorzystano 

2.000 zł 

 
A) 

 

Umowa zawarta 
i zrealizowana 

 

 
Zadanie polegało na zorganizowaniu   

20 dwugodzinnych zajęć 

gimnastycznych dla dorosłych 
mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego. 

CELE: 
 

 popularyzacja i upowszechnianie 

aktywnego trybu życia poprzez 
zorganizowanie zajęć rekreacyjno – 

sportowych, 

 kształtowanie i rozbudzanie wśród 
mieszkańców powiatu zamiłowania  

do uprawiania sportu. 

REZULTATY: 

 zachęcenie dorosłych mieszkańców 

powiatu do aktywnego spędzania 
wolnego czasu i zdrowego oraz 

sportowego stylu życia,  

 doskonalenie techniki oraz wsparcie 
ogólnej kondycji fizycznej i sylwetki 

ćwiczących, 

 nauczenie uczestników jak stosować 

pozyskana wiedzę w codziennym 

życiu. 
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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.-podać nazwę  

i tematykę) 

Liczba osób 

zaangażowanych  

w realizację 

zadania (w tym 

wolontariusze) 

 

Wkład 

rzeczowy 

 

Wnioskowana 

kwota dotacji 

 

Wysokość 

dotacji  

z powiatu 

Środki 

własne  

i środki  

z innych 

 źródeł 

 

Kwota 

wykorzystanej/ 

niewykorzystanej 

dotacji 

 

14. 

 

 

Wspieranie  

i upowszechnianie 

kultury fizycznej 

 

 

POŻEGNANIE 

LATA Z TPD- 

LATAWIEC 

 

 

 

Towarzystwo 

Przyjaciół Dzieci 

Oddział Miejski  

 w Wągrowcu 

 

dzieci i młodzież 
 z terenu Powiatu 

Wągrowieckiego  

z rodzinami, 
udział wzięło 125 

modelarzy  

z powiatu 
 

Miejsce 

 
teren parku  

600-lecia  

w Wągrowcu 
 

 

 

Członkowie TPD, 
pracownicy 

spółdzielni 

i wolontariusze, 
rodzice  

i nauczyciele 

 
 

 

Nie 
dotyczy 

 

3.120 zł 

 

2.500 zł 

 

291,820 zł 
środki 

własne 

 
 

62,50 zł 

od 
odbiorców 

 

 
1.737,50 zł  

z innych 

źródeł 

 

wykorzystano 
2.500 zł 

 

A) 
 

Umowa zawarta 

i zrealizowana 
 

 

Zorganizowano Święto Latawca  
z poczęstunkiem + Festyn, zawody 

sportowe i imprezy towarzyskie, 

wystawa sprzętu gaśniczego, policji 
gołębi, grochówka z kotła harcerskiego. 

CELE: 

 podtrzymanie tradycji budowy 
modeli latawców, 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,  

 uśmiech dzieci przy odbiorze nagród. 

REZULTATY: 

 udział 125 osób oraz wielu 
sympatyków  i ich rodzin, 

przedstawicieli prasy i władz powiatu 
oraz  miasta, 

 zagospodarowanie czasu wolnego, 

 popularyzacja puszczania latawca 

wśród mieszkańców Powiatu 

Wągrowieckiego. 
 

 

15. 

 

 

Wspieranie  

i upowszechnianie 

kultury fizycznej 

 

 

XXVII Turniej 

piłki nożnej drużyn 

osiedlowych  

- MUNDIALITO 

 
 

 

Towarzystwo 

Przyjaciół Dzieci 

Oddział Miejski  

w Wągrowcu 

 

 

Udział ok. 110 
uczestników,  

+ ok. 50 kibiców, 

znajomych, 
nauczycieli, prasa 

lokalna 

11 drużyn po 10 
osób w trzech 

kategoriach 

wiekowych  
( do 11 lat, 12-13, 

14-15) 

 
 

 

 

 

Członkowie TPD, 
nauczyciele wf, 

animatorzy sportu 

(3 osoby + 
sędziowie), 

pracownicy 

Spółdzielni 
Mieszkaniowej  

w Wągrowcu, 

wolontariusze- 
rodzice 

 

 

 

Nie 
dotyczy 

 

3.350 zł 

 

2.500zł 

 

301,74 zł 
środki 

własne 

 
2.990 zł  

z innych 

źródeł 
Gmina 

Miejska 

Wągrowiec 
 

110 zł  

od 
odbiorców 

 

wykorzystano 
2.500 zł 

 

A) 
 

Umowa zawarta 

i zrealizowana 
 

 

Zorganizowano  turniej piłki nożnej 
drużyn osiedlowych dla dzieci  

i młodzieży z powiatu w trzech 

kategoriach wiekowych z nagrodami. 

CELE: 

 upowszechnienie kultury fizycznej, 

 zagospodarowanie wolnego czasu 

dzieci i młodzieży z Powiatu 

Wągrowieckiego, 

 integracja dzieci i młodzieży  

z różnych środowisk, 

 popularyzacja gry w piłkę nożną, 

 promocja działań, 

 turniej w miesiącach wakacyjnych, 

11 drużyn po 10 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.-podać nazwę 

 i tematykę) 

Liczba osób 

zaangażowanych  

w realizację 

zadania (w tym 

wolontariusze) 

 

Wkład 

rzeczowy 

 

Wnioskowana 

kwota dotacji 

 

Wysokość 

dotacji  

z powiatu 

Środki 

własne  

i środki  

z innych 

 źródeł 

 

Kwota 

wykorzystanej/ 

niewykorzystanej 

dotacji 

    

Miejsce: 
 

boisko sportowe 

„ORLIK” przy  
SP nr 4  

w Wągrowcu 

 

        

REZULTATY: 

 przeprowadzenie meczy turniejowych   

dla 11  drużyn po 10 osób w  3 
kategoriach wiekowych, 

 udział 110 uczestników, ok. 50 
kibiców, znajomi nauczyciele, prasa, 

 upowszechnianie kultury fizycznej, 

 wspólne spędzanie czasu w wakacje, 

nowe znajomości, 

 wyłonienie najlepszych: bramkarzy, 
strzelców, zawodników i drużyn. 

 

 

16. 

 

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 

 
  

„Spływ Kajakowy 

Strugą 

Gołaniecką” 
 

 

PTTK 

Polskie 

Towarzystwo 

Turystyczno 

Krajoznawcze 

 

 
60 osób w każdym 

wieku – 

mieszkańców 
powiatu, szczególnie 

mile widziane 

rodziny  
z dziećmi 

 

Spływ na trasie 

Grylewo – 

Wągrowiec, 

połączony  
z konkursami, 

nagrodami  

i poczęstunkiem 
podczas przerwy na 

plaży w Bukowcu. 
 

 
Komandor spływu  

instruktor 

 PZ Kajakowego 
wolontariat, 

instruktor PZ 

Kajakowego – 
wolontariat, 

instruktor PZ 

Kajakowego 

odpłatnie 

 
Nie 

dotyczy 

 
2.300 zł 

 
2.300 zł 

 
201,01 zł 

środki 

własne 
 

1.039 zł  

wkład 
osobowy 

 
Wykorzystano 

2.300 zł 

 
A) 

 

Umowa zawarta 
i zrealizowana 

 
Zadanie polegało na zorganizowaniu 

spływu kajakowego o charakterze 

rekreacyjno – sportowym dla 
mieszkańców powiatu na trasie  

Grylewo – Wągrowiec, połączony  

z konkursami, nagrodami  
i poczęstunkiem podczas przerwy na 

plaży w Bukowcu. 

CELE: 

 zachęcenie mieszkańców powiatu  

do wspólnego uprawiania turystyki 
kajakowej, 

 poznawanie ciekawych miejsc 
dotyczących  historii naszego regionu 

oraz ciekawostek przyrodniczych,  

 udział w imprezie jako czynnik 
motywujący do zaangażowania       

mieszkańców i upowszechnienie 

szeroko pojętej kultury fizycznej,  

 integracja oraz zachęcenie 

uczestników do uprawiania 
kajakarstwa oraz uczestnictwa  

w imprezach. 

REZULTATY: 

  „zarażenie” kajakarstwem  nowych 

osób, 

 przeprowadzenie konkursów, 

zwiększenie integracji miedzy 
uczestnikami, 

 zachęcenie mieszkańców do 

aktywnego spędzania wolnego czasu  
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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.-podać nazwę 

 i tematykę) 

Liczba osób 

zaangażowanych  

w realizację 

zadania (w tym 

wolontariusze) 

 

Wkład 

rzeczowy 

 

Wnioskowana 

kwota dotacji 

 

Wysokość 

dotacji  

z powiatu 

Środki 

własne  

i środki  

z innych 

 źródeł 

 

Kwota 

wykorzystanej/ 

niewykorzystanej 

dotacji 

  

 
             z udziałem całej rodziny, 

 przybliżenie, zachęcenie do  
zainteresowania  historią naszego 

regionu, 

 pozytywny wpływ na więzi rodzinne, 

 lepsza znajomość zasad 
bezpieczeństwa na wodzie. 

 

 

17. 

 

Turystyka 

i krajoznawstwa 

 

 

„ Wycieczki z TPD 

2017” 

 

 

 

Towarzystwo 

Przyjaciół Dzieci 

Oddział Miejski  

w Wągrowcu 

 

 

dzieci, młodzież 

 i ich opiekunowie  

z terenu Powiatu 
Wągrowieckiego 

(2x50 osób) 

 
Miejsce: 

 

„NENUFAR _ 
CLUB” – koło 

Kościana, 

Sarbinowo 

 

rodzice 

 i członkowie TPD 

jako 
wolontariusze 

 

 

Nie 

dotyczy 

 

2.960 zł 

 

2.700 zł 

 

415,02 zł 

środki 

własne 
 

2.700 zł  

od 
adresatów 

 

Wykorzystano 

2.700 zł 

 

A) 

 

Umowa zawarta 
i zrealizowana 

 

Zadanie polegało na zorganizowaniu 

dwóch jednodniowych wycieczek dla 

dzieci i młodzieży i ich dorosłych 
opiekunów z terenu powiatu. 

CELE: 

 zagospodarowanie czasu wolnego 

dzieciom i młodzieży, 

 integracja dzieci i młodzieży 

z różnych środowisk,  

 wspólne gry i zabawy,  

 poznanie nowych miejsc,  

 poszerzenie wiedzy o walorach 

przyrodniczo-turystycznych. 
 REZULTATY: 

 udział 100 uczestników,  

 zagospodarowanie wolnego czasu 
dzieci i młodzieży,  

 zawiązanie nowych znajomości, 
zapewnienie wyjazdu poszerzającego 

wiedzę przyrodniczo- turystyczną. 

 

 

18. 

 

Promocja 

zatrudnienia  

i aktywizacji 

zawodowej osób 

pozostających  

bez pracy 

 i zagrożonych 

zwolnieniem  

z pracy 

 

"Szkolenia   

dla osób 

bezrobotnych 

2017” 

 

Towarzystwo 

Społeczno - Prawne  

 

 

 
76 osób 

bezrobotnych  

zarejestrowanych  
w Powiatowym 

Urzędzie Pracy  

w Wągrowcu 

 
3 osoby  

ze stowarzyszenia 

 

 
- 

 
4.000 zł 

 
4.000 zł 

 
228,93zł 

 

 
wykorzystano 

4.000 zł 

 

 
A) 

 

Umowa zawarta 
i zrealizowana 

 

 

 Liczba szkoleń dla osób chcących 

otworzyć  własną działalność 
gospodarczą - 4 szkolenia  

(plan - 4 szkolenia) 

 Liczba osób korzystających ze 
szkoleń dla osób chcących otworzyć 

własną działalność gospodarczą - 76 

osób (plan - min. 40 osób) 

 Łączny czas szkoleń - 8 godzin  

(plan - 8 godzin)   

 Zredagowanie artykułów na 

fanpage'u Towarzystwa Społeczno  
- Prawnego w ramach portalu 

społecznościowego FACEBOOK  
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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.-podać nazwę 

 i tematykę) 

Liczba osób 

zaangażowanych  

w realizację 

zadania (w tym 

wolontariusze) 

 

Wkład 

rzeczowy 

 

Wnioskowana 

kwota dotacji 

 

Wysokość 

dotacji  

z powiatu 

Środki 

własne  

i środki  

z innych 

 źródeł 

 

Kwota 

wykorzystanej/ 

niewykorzystanej 

dotacji 

           dotyczących założenia i prowadzenia 

działalności gospodarczej - 8 
artykułów (plan - 8 artykułów)  

 Przygotowanie poradnika/ broszury   
pt.: "Jak założyć i prowadzić 

działalność gospodarczą" - 

przygotowane zostało 100 szt.  
(plan – 100 szt.). 

 

 

19. 

 

 

Działalność na 

rzecz osób 

niepełnosprawnych 
 

Wspieranie 

inicjatyw 

podejmowanych  
na rzecz ograniczenia 

skutków 

niepełnosprawności 
oraz zapobiegania 

wykluczeniu 

społecznemu 
 

 

„Promocja 

pozytywnych postaw 

w stosunku do osób z 

niepełnosprawnością 

– Powiatowy Turniej 

Bocci” 

 

Katolickie 

Stowarzyszenie Osób 

Niepełnosprawnych  

„Wesołe Misie” 

z siedzibą  

w Skokach 

 

50 osób, w tym 
 20 osób  

niepełnosprawnych  

i 30 opiekunów 

 

Zarząd 
Stowarzyszenia – 

2 osoby, 

wolontariusze 
  – 4 osoby 

 

Nie 
dotyczy 

 

4.390 zł 

 

4.390 zł 

 

250 zł 

 

 

 

 

 

 

4.390 zł 

 

A) 
 

Umowa zawarta 

i zrealizowana 
 

 

Kontynuacja organizacji turnieju 
sportowego Boccia dla osób 

niepełnosprawnych z powiatu 

wągrowieckiego.  
Uczestnictwo i rywalizacja  20 osób  

z niepełnosprawnością, działania 

integracyjne w środowisku. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

20. 

 

Działalność na 

rzecz osób 

niepełnosprawnych 

 

Wyjazd 6-cio 

dniowy do 

Świnoujścia, 

kontynuacja 

szkolenia z 

orientacji 

przestrzennej 

 z instruktorem  

dla zorganizowa-

nej grupy 

niepełnospra-

wnych” 

 

Polski Związek 

Niewidomych 

Okręg 

Wielkopolski  

z siedzibą  

w Poznaniu, 

Zarząd koła  

w Wągrowcu 

 

20 osób 

niepełnosprawnych 

z dysfunkcją 
narządu wzroku 

 

Zarząd Koła 

 – 2 osoby 

 

Nie 

dotyczy 

 

6.608 zł 

 

6.608 zł 

 

7.500 zł 

 

6.608 zł 

 

A) 

 
Umowa 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. 
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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.-podać nazwę  

i tematykę) 

Liczba osób 

zaangażowanych  

w realizację 

zadania (w tym 

wolontariusze) 

 

Wkład 

rzeczowy 

 

Wnioskowana 

kwota dotacji 

 

Wysokość 

dotacji  

z powiatu 

Środki 

własne  

i środki  

z innych 

 źródeł 

 

Kwota 

wykorzystanej/ 

niewykorzystanej 

dotacji 

 

 
21. 

 

Działalność na 

rzecz osób w wieku 

emerytalnym 

 
 

„Dziewięciodniowy 

integracyjny 

wyjazd do Łazów, 

aktywizujący 

emerytów miasta 

 i gminy Skoki” 

 

 

Oddział Rejonowy 

Polskiego Związku 

Emerytów, 

Rencistów 

 i Inwalidów  

w Skokach 

 

 

80 osób emeryci 
 i renciści z miasta  

i  gminy Skoki 

 

2 osoby – 
przedstawiciele 

Oddziału PZERiI 

 w Skokach 
 

 

Nie 

dotyczy 

 

6.000 zł 

 

5.000 zł 

 

50.400 zł 

 

5.000 zł 

 

A) 
 

Umowa zawarta 

i zrealizowana 
 

 

Integracja środowisk emeryckich  

z miasta i gminy Skoki poprzez aktywny 
pobyt w miejscowości Łazy. 

Motywowanie ludzi starszych do 

działań w celu poprawy zdrowia 
poprzez spacery, jazdę  rowerem, 

wspólne zabawy itp.    

 
 

22. 

 

Działalność na 

rzecz osób w wieku 

emerytalnym 

 

 

„ Kotlina Kłodzka” 

 

 

Oddział Rejonowy 

Polskiego Związku 

Emerytów, 

Rencistów  

i Inwalidów  

w Wągrowcu 

 
50 osób  - emeryci, 

renciści i inwalidzi 

zrzeszeni w oddziale 
PZERiI z terenu 

powiatu 

wągrowieckiego 

 

2 osoby 
przedstawiciele 

Oddziału PZERiI 

 w Wągrowcu 

 

Nie 
dotyczy 

 

4.000 zł 

 

3.000 zł 

 

28.595 zł 

 

 

 

 

3.000 zł 

 

A) 
 

Umowa zawarta 

i zrealizowana 
 

 
Poznanie nowych miejsc: zabytki, 

kultura, przyroda, spacery, 

popularyzacja i upowszechnianie 
aktywnego trybu życia osób starszych,  

integracja w grupie przez wspólny pobyt 

i aktywne spędzanie czasu wolnego. 

 

23. 

 

Działalność na 

rzecz osób w wieku 

emerytalnym 

 

 

„ Pobierowo” 

 

 
 

 

 

Oddział Rejonowy 

Polskiego Związku 

Emerytów, 

Rencistów  

i Inwalidów  

w Wągrowcu 

 

 

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 

 

21.350 

 

2.000 zł 

 

A) 

 

Umowa 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 wolnego. 

 
24. 

 

Działalność na 

rzecz osób w wieku 

emerytalnym 

 
 

Języki obce w 

starszym wieku 

zadaniem 

Wągrowieckiego 

Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku 

 

 

Wągrowiecki 

Uniwersytet 

Trzeciego Wieku 

w Wągrowcu 

 
75 osób  powyżej 50 

roku życia 

emerytów 
 i rencistów 

 z powiatu 

wągrowieckiego 

 

Zarząd WUTW 

 
Nie 

dotyczy 

 

8.320 zł 

 

4.500 zł 

 

252 zł 

 

4.500 zł 

 

A) 
 

Umowa zawarta 

i zrealizowana 

 

 
Zaktywizowanie i podniesienie 

sprawności intelektualnej 

emerytowanych kobiet i mężczyzn 
z powiatu wągrowieckiego. Umiejętność 

korzystania i poruszania się w sferze 

nazewnictwa pochodzącego z języków 
obcych. Ćwiczenia pamięci roboczej 

osób w wieku emerytalnym poprzez 

przyswajanie nowych słów ma na celu 
przygotowanie do godnej i wartościowej 

starości, jako pełnoprawnych obywateli 

UE. 
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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.-podać nazwę 

 i tematykę) 

Liczba osób 

zaangażowanych  

w realizację 

zadania (w tym 

wolontariusze) 

 

Wkład 

rzeczowy 

 

Wnioskowana 

kwota dotacji 

 

Wysokość 

dotacji  

z powiatu 

 

Środki 

własne  

i środki  

z innych 

 źródeł 

 

Kwota 

wykorzystanej/ 

niewykorzystanej 

dotacji 

 

 
25. 

 

Działalność na 

rzecz osób w wieku 

emerytalnym 

 

„ Aktywny Senior” 

 

Stowarzyszenie 

Rodzin 

Rzemieślniczych  

i Innych 

„ Pomocna Dłoń” 

 z Wągrowca 

 

 

40 osób seniorów  
z terenu powiatu 

wągrowieckiego,  

w tym 3 opiekunów 
grupy 

 

Zarząd 
Stowarzyszenia – 

3 osoby 

 

Nie 
dotyczy 

 

3.940 zł 

 

2.500 zł 

 

1.280 zł 

 

2.500 zł 

 

A) 

 
Umowa zawarta 

i zrealizowana 

 

 

Aktywizacja seniorów w formie 
wspólnego wyjazdu, pokazanie nowych 

form spędzania czasu, aktywności i zalet 

zdrowotnych (wody geotermalne  
w Uniejowie). 

 

26. 

 

 

Porządek 

 i bezpieczeństwo 

publiczne 

 

Organizacja 

 i koordynacja 
przedsięwzięć 

mających na celu 
zwiększenie 

świadomości 

społecznej w 
zakresie szeroko 

pojętego 

bezpieczeństwa 
(imprezy, pokazy 

 i zawody promujące 

bezpieczeństwo, 
publikacje związane 

z bezpieczeństwem) 

 

Bezpieczeństwo 

komunikacyjne 

rozpocznij 

bezpieczne wakacje 

z TPD 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Towarzystwo 

Przyjaciół Dzieci 

Oddział Miejski  

w Wągrowcu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

137 dzieci, 

  

 

Ratownicy 

medyczni, 

przedstawiciele 
Straży Pożarnej 

oraz Policji, 

9 opiekunów oraz 
6 członków 

Zarządu TPD 

 

Nie 
dotyczy 

 

1.500 zł 

 

1.500 zł 

 

167,33 zł 

 

1.500 zł 

 

A) 
 

Umowa zawarta 

i zrealizowana 
 

 

CELE: 

Realizując to zadanie dzieci i młodzież 

zapoznały się jak radzić sobie  
w trudnych sytuacjach zdarzeń 

komunikacyjnych, zwiększyła się ich 

świadomość społeczna, a zdobyta 
wiedza zostanie na długo w pamięci  

i będą umieli ją zastosować  
w przyszłości. 

REZULTATY: 

W Ośrodku WIELSPIN – teren przy 
domku ogniskowym został 

zorganizowany piknik połączony 

 z prelekcją, pokazem i bezpośrednim 
uczestnictwem dzieci i młodzieży.  

W zadaniu uczestniczyło 137 dzieci,  

 9 opiekunów oraz 6 członków Zarządu 
TPD. Uczestnicy mogli sami wyrazić 

swoje spostrzeżenia i pytania, nauczyć 

się jak udzielać pierwszej pomocy. 
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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.-podać nazwę  

i tematykę) 

Liczba osób 

zaangażowanych  

w realizację 

zadania (w tym 

wolontariusze) 

 

Wkład 

rzeczowy 

 

Wnioskowana 

kwota dotacji 

 

Wysokość 

dotacji  

z powiatu 

Środki 

własne  

i środki  

z innych 

 źródeł 

 

Kwota 

wykorzystanej/ 

niewykorzystanej 

dotacji 

 

27. 

 

 

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 mieszkań- 

ców powiatu  

w zakresie 

wsparcia chorych 

 i ich rodzin) 

 
 

 

 
 

 

Stowarzyszenie 

 im. ks. Jerzego 

Niwarda Musolffa 

w Wągrowcu 

 

Mieszkańcy powiatu 
wągrowieckiego 

 

Zarząd 
Stowarzyszenia  

w formie 

wolontariatu  
 

Etatowy 

pracownik 
administracyjny, 

pracujący na pełen 

etat w hospicjum, 
Pracownicy 

Ośrodka Opieki 

Pozaszpitalnej – 
Hospicjum 

Miłosiernego 

Samarytanina  
w Wągrowcu 

 
Szkolne Koło 

Wolontariatu 

CORCULUM 
przy ZSP  Nr 2 

 

Wolontariusze 
akcyjni szkół 

 z terenu powiatu 

wągrowieckiego  
i innych 

 

Nie 
dotyczy 

 

5.000 zł 

 

5.000 zł 

 

872,17 zł 

 

5.000 zł 

 

A) 
 

Umowa zawarta 

i zrealizowana 
 

 

CELE: 

Uświadomienie społeczeństwu zagrożeń  

jakie powodują choroby nowotworowe  

i znaczenia ich wczesnego wykrycia,  
dla skuteczności leczenia. 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. 

Informowanie społeczeństwa 

o działalności i potrzebach hospicjów. 
Pozyskanie dodatkowych środków na 

działalność hospicjum. Przeszkolenie 

nowej grupy wolontariuszy na terenie 
powiatu. 

REZULTATY: 

Podniesienie w społeczeństwie 

świadomości potrzeby niesienia 

bezinteresownej pomocy osobom 
terminalnie chorym i cierpiącym. 

Systematyczne przełamywanie 

negatywnych stereotypów o 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 pomocy 

specjalistycznej, dla terminalnie chorych  

z terenu powiatu wągrowieckiego. 
Powyższe rezultaty mierzone są ilością 

przeprowadzonych kampanii i 

zaangażowanych w nią uczestników.  
W roku 2017 przeprowadzono 

następujące działania: 

Organizacja i udział w akcji Żonkilowe 
Pola Nadziei. Organizacja i udział  

w międzynarodowej i ogólnopolskiej 

kampanii społeczno – 
edukacyjnej ,,Hospicjum to też życie” 

oraz kurs wolontariuszy. 
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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.-podać nazwę  

i tematykę) 

Liczba osób 

zaangażowanych  

w realizację 

zadania (w tym 

wolontariusze) 

 

Wkład 

rzeczowy 

 

Wnioskowana 

kwota dotacji 

 

Wysokość 

dotacji  

z powiatu 

Środki 

własne  

i środki  

z innych 

 źródeł 

 

Kwota 

wykorzystanej/ 

niewykorzystanej 

dotacji 

 

28. 

 

 

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) 

 

 

Publikacja 

prozdrowotna 

 z uwzględnieniem 

działalności 

Stowarzyszenia 

Zdrowy Styl 

 

 

 

Stowarzyszenie 

Zdrowy Styl 

 

 

Wszystkie 
zainteresowane 

grupy społeczne. 

Podczas obchodów 
jubileuszu  

10- lecia 

stowarzyszenia 
rozdysponowano 

100 sztuk publikacji. 

Pozostałe 
egzemplarze  

są dostępne w biurze 

stowarzyszenia 

 

Prezes Zarządu 
Stowarzyszenia, 

Sekretarz, 

Członkowie 
Zarządu, Członek 

Komisji 

Rewizyjnej 

 

Nie 
dotyczy 

 

 

4.000 zł 

 

3.000 zł 

 

364,12 zł 

 

3.000 zł 

 

A) 
 

Umowa zawarta 

i zrealizowana 
 

CELE: 

Publikacja na temat promocji zdrowia  
i profilaktyki działań prozdrowotnych 

prowadzonych przez Stowarzyszenie 

Zdrowy Styl została wydana  
w planowanej ilości egzemplarzy 

i umożliwiła zapoznanie się z nią przez 

szerokie grono odbiorców. Wydanie  
i udostępnienie publikacji umożliwiło 

odbiorcom: poprawę świadomości 

zdrowotnej społeczeństwa, dostęp 
różnych grup społecznych bez względu 

na status materialny do wydawnictwa 

związanego z profilaktyką zdrowia, 
zapoznanie z działalnością 

Stowarzyszenia Zdrowy Styl kierowaną 

do wszystkich grup społecznych.  

REZULTATY: 

Wydrukowano 232 egzemplarze 
publikacji Stowarzyszenia Zdrowy Styl. 

Rozpropagowano je wśród odbiorców 

podczas uroczystości 10 – lecia.  
Część egzemplarzy, która pozostała  

w dyspozycji Stowarzyszenia zostanie 

rozpropagowana podczas kolejnych 
imprez/spotkań/ prelekcji realizowanych 

z udziałem Stowarzyszenia Zdrowy Styl. 

 

29. 

 

Ochrona  

 i promocja 

zdrowia 

 

Organizacja IV 

Powiatowego 

Spotkania ze 

Sztuką pt. ,,Wiosna 

Teatralna 

Mieścisko 2017 – 

Moja Piramida 

Żywienia” 

 
 

 

Stowarzyszenie 

Pomocy Uczniom 

im. Jana Pawła II  

w Mieścisku 

 

W projekcie 
uczestniczyło  

55 uczniów ze szkół 

podstawowych 
powiatu 

wągrowieckiego 

oraz ponad  
100 uczniów Szkoły 

Podstawowej  

w Mieścisku.  

20 opiekunów 

konkursowych 

 

Grono 
Pedagogiczne 

Szkoły 

Podstawowej  
w Mieścisku. 

Wystąpienia 

dzieci oceniali 
eksperci z zakresu 

żywienia oraz 

aktorzy z teatru  

z Bydgoszczy. 

 

Nie 
dotyczy 

 

 

 

4.950 zł 

 

4.000 zł 

 

456,10 zł 
 

wkład 

osobowy  
600 zł 

 

4.000 zł 

 

A) 
 

Umowa zawarta 

i zrealizowana 
 

 

CELE: 

Niewątpliwym osiągniętym rezultatem 

jest wzrost zainteresowania 

zagadnieniem zdrowia dzieci, potrzebą 
korzystania z szerokiej gamy owoców 

 i warzyw. Podjęte działania miały 

dydaktyczno – wychowawczy efekt 
(kształtowanie sfery emocjonalnej 

dzieci). Uczniowie wzięli udział  

w warsztatach przeprowadzonych przez 

Teatr Buratino z Bydgoszczy 

(doskonalenie warsztatu recytacji  

i kultury słowa). W trakcie  Wiosny 
Teatralnej – Moja Piramida Żywienia 

odbywały się kiermasze książek  
o zdrowiu. Uczniowie mogli zakupić 

książki, które uczą najmłodszych 



36 

 

 

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.-podać nazwę  

i tematykę) 

Liczba osób 

zaangażowanych  

w realizację 

zadania (w tym 

wolontariusze) 

 

Wkład 

rzeczowy 

 

Wnioskowana 

kwota dotacji 

 

Wysokość 

dotacji  

z powiatu 

Środki 

własne  

i środki  

z innych 

 źródeł 

 

Kwota 

wykorzystanej/ 

niewykorzystanej 

dotacji 

           prawidłowych nawyków żywieniowych. 

Ważnym punktem projektu był występ 
grupy artystycznej, zespołu teatralno- 

tanecznego, który działa w SP w 

Mieścisku. W realizacji projektu brała  
udział sekcja dekoratorów, którzy 

przygotowali oprawę plastyczną 

imprezy. Koncepcja imprezy stworzona 
została z myślą  

o zdrowiu dzieci. Niewątpliwie 

zwiększona została aktywność 
sceniczna dziecka, przyczyniono się 

przez projekt do wzrostu kultury słowa. 

REZULTATY: 

Wzrost świadomości dziecka na temat 

jego własnego rozwoju i jego wpływu 

na stan swojego zdrowia. Dzieci 
nauczyły się że, istnieje wiele 

składników pokarmowych, które 
korzystnie wpływają na nasze zdrowie. 

Dzieci dowiedziały się o cennych 

składnikach pokarmowych (minerałach 
 i witaminach), które w trosce o zdrowie  

w różnych pokarmach należy spożywać, 

szczególnie w owocach i warzywach. 
 

 

30. 

 

 

Upowszechnianie 

i ochrona praw 

konsumentów 

 
Upowszechnianie 

wiedzy 

konsumenckiej wśród 

dzieci, młodzieży 

 i dorosłych 

mieszkańców powiatu 

poprzez 

zorganizowanie 

szkoleń dla 
mieszkańców powiatu 

 

,,Szkolenia dla 

konsumentów 

2017” 

 

 

Towarzystwo 

Społeczno - Prawne 

 

Dzieci, młodzież 

 i  seniorzy z terenu  
Powiatu 

Wągrowieckiego  

 
Liczba 

beneficjentów 

ponad 100 osób. 

 

2 osoby ze 

stowarzystwa 

 

Nie 

dotyczy 

 

2.500 zł 

 

2.500 zł 

 

500,16 zł 

 

Rozliczenie  

w toku 

 

A) 

 
Umowa zawarta 

i zrealizowana 

 

 

Upowszechnienie wiedzy o prawach 

konsumenta wśród dzieci, młodzieży  
i seniorów z terenu Powiatu 

Wągrowieckiego. Podnoszenie kultury 

prawnej i świadomości prawnej  
w społeczeństwie w zakresie praw 

konsumenta. 
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   Załącznik Nr 2 

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

tzw. ,,małe granty” w 2017r.” 

 

L.p. 

 

Nazwa i zakres 

zadania 

 

Oferent 

 

Liczba i rodzaj 

beneficjentów 

zadania 

 

Wkład pozafinansowy 

oferenta 

 

 

Źródło finansowania 

 

Umowa:  

 
a) zawarta 

 i zrealizowana 

b) nie została 

zawarta 

c) zawarta ale   

niezrealizowana 

d)rozwiązana 

przez Powiat  

z przyczyn 

zależnych od 

organizacji 

 

Korzyści wynikające z realizacji 

zadania, osiągnięte cele i rezultaty  

(w tym liczbowe określenie działań  

np. ilość szkoleń, kursów, warsztatów, 

programów, konkursów, imprez, 

projektów, materiałów promocyjnych 

 i informacyjnych itp.-podać nazwę  

i tematykę) 

 

Liczba osób 

zaangażowanych 

w realizację 

zadania  

(w tym 

wolontariusze) 

 

Wkład 

rzeczowy 

 

Wnioskowana 

kwota dotacji 

 

Wysokość 

dotacji 

 z powiatu 

 

Środki 

własne  

i środki  

z innych 

źródeł 

 

Kwota 

wykorzystanej/ 

niewykorzystanej 

dotacji 

 

1. 

 

 Kultura  

i sztuka 

 

 
„Broszura  

o życiu  

i twórczości 

Stanisława 

Przybyszewskiego 

z okazji  

90-lecia jego 

śmierci” 

 
 

 

Wągrowieckie 

Stowarzyszenie 

Społeczno-

Kulturalne 

im. Stanisława 

Przybyszewskiego 

w Wągrowcu 

 
Mieszkańcy Powiatu 

Wągrowieckiego, 

województwa 
Wielkopolskiego 

oraz czytelnicy  

z całej Polski 

 
- 

 
- 

 
4.900 zł 

 
2.400 zł 

 
0 zł 

 
Rozliczenie  

w toku 

 
A) 

 

Umowa zawarta 
i zrealizowana 

 

rozliczenie 
w toku 

 

CELE: 

Zadanie polegało  na przygotowaniu 

broszury dotyczącej życia i twórczości 
St. Przybyszewskiego  oraz jego 

związków z ziemią wągrowiecką w 90 

rocznicę jego śmierci, zaprojektowaniu 
i druku broszury,  która zostanie 

udostępniona nieodpłatnie instytucjom 

kulturalnym powiatu oraz ważniejszym 
bibliotekom w całej Polsce, jak również 

zainteresowanym osobom. 

 

REZULTATY: 

 wydanie broszury dotyczącej życia 
i twórczości St. Przybyszewskiego, 

 upamiętnienie  Stanisława 
Przybyszewskiego w 90 rocznicę jego 

śmierci, 

 zwrócenie uwagi opinii publicznej  
na 145 letnią historię I LO  i jego 

znaczących absolwentów, 

 promocja szkoły i stolicy powiatu  
jako miejsc ważnych w biografii  

St. Przybyszewskiego, 

 bezpłatne przekazanie broszury  

instytucjom kulturalnym powiatu  
oraz ważniejszym bibliotekom   

z  terenu Wielkopolski, jak również 

zainteresowanym osobom. 
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L.p. 

 

Nazwa i zakres 

zadania 

 

Oferent 

 

Liczba i rodzaj 

beneficjentów 

zadania 

 

 

Wkład pozafinansowy 

oferenta 

 

 

Wkład pozafinansowy oferenta 

 

 

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.-podać nazwę 

 i tematykę) 

 

Liczba osób 

zaangażowanych 

w realizację 

zadania  

(w tym 

wolontariusze) 

 

Wkład 

rzeczowy 

 

Wnioskowana 

kwota dotacji 

 

Wysokość 

dotacji 

 z powiatu 

 

Środki 

własne  

i środki  

z innych 

źródeł 

 

Kwota 

wykorzystanej/ 

niewykorzystanej 

dotacji 

 

2. 
 

Turystyka 

 i krajoznawstwo 

 

 

„Wycieczka 

turystyczno-

krajoznawcza 

Młodzieżowej 

Orkiestry Dętej  

do Włoch” 

 
 

 

Stowarzyszenie 

Pomocy Uczniom 

im. Jana Pawła II  

w Mieścisku 

 

 

członkowie 

Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej 

( 40 orkiestrantów 

 i 4 opiekunów) 
 

Miejscowość: 

 
 Penne we 

Włoszech, 

w regionie Abruzji 

 

Opiekunowie są 

również 
instrumentalistami 

 

- 

 

8.000 zł 

 

5.000 zł 

  

Rozliczenie  

w toku 

 

A) 

 
Umowa zawarta  

i zrealizowana 

 
rozliczenie 

w toku 

Zadanie polegało na zorganizowaniu 

wycieczki turystyczno – krajoznawczej 

Młodzieżowej Orkiestry Dętej do 
Włoch. 

CELE: 

 zorganizowanie wyjazdu 
krajoznawczo-turystycznego,  

w czasie którego odbyły się koncerty, 

 popularyzacja polskiego ruchu 

artystycznego w formie orkiestr 
dętych, 

 pogłębienie patriotyzmu, 

 pogłębienie swojej znajomości 
j.angielskiego,  

 zapoznanie się z krajobrazem 
i klimatem państw, przez które jedzie 

wycieczka, 

 wycieczka jako forma poznawcza, 

szkoleniowa, integracyjna, 

wychowawcza wzmacniająca 
poczucie własnej wartości  

i wartości całej orkiestry, 

 nawiązanie kontaktów i przyjaźni  

z członkami włoskiego zespołu Grupa 

Selva e Vento del Gran Sasso. 

REZULTATY: 

 promocja gminy Mieścisko  
i Powiatu Wągrowieckiego za 

granicą, 

 propagowanie kultury polskiej 

 nawiązywanie kontaktów 

i współpracy pomiędzy miastami, 
instytucjami  i zespołami, 

 tworzenie i realizacja wspólnych 
projektów kulturalnych, 

 propagowanie orkiestr dętych, 

 aktywizacja młodzieży szkolnej, 

zaspakajanie ich potrzeb 

poznawczych  i intelekt.,  

 poznanie krajobrazów, architektury 

i zabytków Włoch, 

 propagowanie aktywności ruchowej 

oraz budzenie zainteresowań  



39 

 

 

L.p. 

 

 

 

Nazwa i zakres 

zadania 

 

Oferent 

 

Liczba i rodzaj 

beneficjentów 

zadania 

 

 

Wkład pozafinansowy 

oferenta 

 

 

Wkład pozafinansowy oferenta 

 

 

 

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.-podać nazwę i 

tematykę) 

 

Liczba osób 

zaangażowany

ch w realizację 

zadania (w tym 

wolontariusze) 

 

Wkład 

rzeczowy 

 

Wnioskowan

a kwota 

dotacji 

 

Wysokość 

dotacji z 

powiatu 

 

Środki 

własne  

i środki  

z innych 

źródeł 

 

Kwota 

wykorzystanej/ 

niewykorzystanej 

dotacji 

               turystyką, 

 kontakt uczniów z dobrami kultury, 

doskonalenie ich gry na 
instrumentach. 

 

3. 

 

Wspieranie  

i upowszechnianie 

kultury fizycznej 

 

„Festyn 

Rekreacyjno 

Sportowy  

z okazji Obchodów 

Międzynarodowego 

Dnia Rodziny” 

 

 

 

Stowarzyszenie 

Rodzin 

Rzemieślniczych 

 i Innych  

„Pomocna Dłoń” 

 

Ok. 100 osób: 

mieszkańcy 
 i zaproszone 

rodziny z Powiatu 

Wągrowieckiego w 

szczególności dla 

rodzin zastępczych  
i wielodzietnych 

 

Miejsce: 
 Ośrodek Edukacji 

Leśnej 

Nadleśnictwo 
Durowo 

 

- 

 

- 

 

5.200 zł 

 

3.000 zł 

 

100,01 zł  

środki własne 

 

wykorzystano   

3.000 zł 

 

A) 

 
Umowa zawarta 

i zrealizowana, 

 

 

 

Zadanie polegało na zorganizowaniu 

festynu rekreacyjno-sportowego  
z okazji Międzynarodowego Dnia 

Rodziny, połączonego z zabawami  

i zawodami sportowymi, konkursami 

zręcznościowymi i drużynowymi. 

 

CELE: 

 zorganizowanie festynu  

 integracja rodzin wielodzietnych, 
rodzin zastępczych poprzez różnego 

rodzaju zawody sportowe, 

 zachęcanie do wspólnego spędzania 

czasu z dziećmi i seniorami rodzin 
poprzez wspólne uczestnictwo w 

zawodach sportowych, konkursach 

zręcznościowych i drużynowych, 

  zachęcenie do wspólnego spędzania 

czasu na świeżym powietrzu 

aktywnie z całymi rodzinami, 

 odciągnięcie od komputerów, 

telefonów i telewizorów rodziny 
chcące poprawić komunikację 

między rodzicem a dzieckiem. 

 

REZULTATY: 

 zbliżenie się do siebie zaproszonych 
rodzin, 

 nawiązanie nowych przyjaźni między 
rodzinami, miedzy dorosłymi  

a dziećmi, 

 traktowanie rodzin wielodzietnych  

i zastępczych na równi z innymi, 

 akceptacja i samoakceptacja dzieci  
z powyższych rodzin. 
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L.p. 

 

 

 

Nazwa i zakres 

zadania 

 

Oferent 

 

Liczba i rodzaj 

beneficjentów 

zadania 

 

 

Wkład pozafinansowy 

oferenta 

 

 

Wkład pozafinansowy oferenta 

 

 

 

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.-podać nazwę 

 i tematykę) 

Liczba osób 

zaangażowany

ch w realizację 

zadania  

(w tym 

wolontariusze) 

 

Wkład 

rzeczowy 

 

Wnioskowan

a kwota 

dotacji 

 

Wysokość 

dotacji z 

powiatu 

 

Środki 

własne  

i środki  

z innych 

źródeł 

 

Kwota 

wykorzystanej/ 

niewykorzystanej 

dotacji 

 

4. 

 

Kultura 

 i sztuka 

 

„ III  Przegląd 

Piosenki 

BIESIADniePEŁN

OSPRAWNI” 

 

 

 

Katolickie  

Stowarzyszenie Osób 

Niepełnosprawnych 

„Wesołe Misie” 

 

 
niepełnosprawni 

członkowie 

Stowarzyszenia,  
osoby z placówek 

 i ośrodków dla 

niepełnosprawnych  
z terenu powiatu – 

ok. 120 osób 

 (w tym 50 
niepełnosprawnych 

występujących na 

scenie i 50 
opiekunów  

i członków 

stowarzyszenia, 
gości) 

 
Miejsce:  

 

boisko sportowe 
„Wełna SKOKI” 

 
- osoby 

od nagłośnienia 

- rodzice  
i opiekunowie 

posiadające 

doświadczenie  
w pracy 

z niepełnospra-

wnymi 
 

 
- 

 
2.680 zł 

 
900 zł 

 
200 zł 

 środki 

własne 

 
wykorzystano     

900 zł 

 
A) 

 

Umowa zawarta 
i zrealizowana 

 

 

Zadanie polegało na zorganizowaniu 
przeglądu piosenki, połączonego  

ze wspólnym biesiadowaniem 

zabawami, z pyszną grochówką 
biesiadną, ciastem i napojami. 

Uczestnicy zostali nagrodzeni 

upominkami. 

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 

niepełnosprawnych  na terenie 
powiatu. 

REZULTATY: 

 aktywizacja osób  
niepełnosprawnych, 

 integracja osób  niepełnosprawnych 
ze środowiskiem lokalnym, 

 nawiązywanie znajomości, przyjaźni, 

 możliwość wystąpienia na scenie, 

przedstawienie swoich umiejętności, 

poczucie własnej wartości, 

 przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu, 

 popularyzacja form wspólnego 

spędzania wolnego czasu, 

 propagowanie dobrej zabawy 

przynoszącej radość i uśmiech. 
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L.p. 

 

 

 

Nazwa i zakres 

zadania 

 

Oferent 

 

Liczba i rodzaj 

beneficjentów 

zadania 

 

 

Wkład pozafinansowy 

oferenta 

 

Wkład pozafinansowy oferenta 

 

 

 

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.-podać nazwę 

 i tematykę) 

Liczba osób 

zaangażowany

ch w realizację 

zadania  

(w tym 

wolontariusze) 

 

Wkład 

rzeczowy 

 

Wnioskowan

a kwota 

dotacji 

 

Wysokość 

dotacji z 

powiatu 

 

Środki 

własne  

i środki  

z innych 

źródeł 

 

Kwota 

wykorzystanej/ 

niewykorzystanej 

dotacji 

 

5. 

 

Kultura 

 i sztuka 

 

 

„Nagroda  

dla 

najwybitniejszego 

absolwenta szkoły 

ponadgimnazjalnej 

Powiatu     

Wągrowieckiego 

 „STACH 2017” 

 

 

 

 

 

Wągrowieckie 

Stowarzyszenie 

Społeczno-

Kulturalne 

im. Stanisława 

Przybyszewskiego 

w Wągrowcu 

 

 

- maturzyści szkół 
ponadgimnazjalnych 

powiatu 

wągrowieckiego  
w roku szkolnym 

2016/2017 

 
Miejsce: 

 

I LO  
w Wągrowcu 

 

- 

 

- 

 

1.570 zł 

 

500 zł 

 

0 zł 

 

Rozliczenie  
w toku 

 

A) 
 

Umowa zawarta 

i zrealizowana 
 

rozliczenie 

w toku 

Zadanie polegało na wręczeniu po raz  

4-ty statuetki ,,STACH” 
najwybitniejszemu absolwentowi szkoły 

ponadgimnazjalnej Powiatu 

Wągrowieckiego w roku szkolnym 
2016/2017 na forum podczas imprezy 

kulturalnej z okazji 90 rocznicy śmierci  

St. Przybyszewskiego. 

CELE: 

 nagrodzenie statuetką wybitnego 

absolwenta,  

 docenienie wagi nauki,  

 pozyskiwania wiedzy,  

 zaangażowania w życie szkolne, 

 zachęcenie do podejmowania nauki  

w szkołach ponadgimnazjalnych  
w powiecie wągrowieckim. 

                REZULTATY: 

 uhonorowano statuetką absolwenta, 

 promocja wartości edukacyjnych 

i rozwoju własnego, aktywności 
szkolnej i pozaszkolnej,  

 podnoszenie rangi powiatowych 
szkół ponadgimnazjalnych oraz 

promowanie powiatu. 

 

6. 

 

Wspieranie  

i upowszechnianie 

kultury fizycznej 

 

„Gimnastyka 2017  

edycja 2” 

 
 

 

Stowarzyszenie 

sportowe 

„SZKWAŁ”  

w Kamienicy 

 

 

Uczestnicy: 
dorośli mieszkańcy 

Powiatu 

Wągrowieckiego, 
członkowie 

stowarzyszenia 

 
Miejsce: 

Gimnazjum 
Miejskie nr 1 

 w Wągrowcu przy 

ul. Św. Wojciecha 
lub inny lokal lub  

w terenie 

 

zajęcia 
prowadził 

zatrudniony 

przez 
stowarzyszenie 

instruktor 

 

- 

 

3.240 zł 

 

2.000 zł 

 

388,80 zł 
(środki 

własne,  

z innych 
źródeł, 

wkładu 

osobowego 
lub 

rzeczowego) 

 

Rozliczenie  
w toku 

 

A) 
 

Umowa zawarta 

i zrealizowana 
 

rozliczenie 

w toku 

 

CELE: 

 popularyzacja i upowszechnianie 

aktywnego trybu życia,  

 zachęcenie do zdrowego i sportowego 

stylu życia,  

 kształtowanie i rozbudzanie 

zamiłowania do uprawiania sportu,   

 nauka i doskonalenie techniki 
ćwiczeń. 

REZULTATY: 

 zachęcenie dorosłych mieszkańców  

do aktywnego spędzania wolnego 

czasu  i zdrowego oraz sportowego 

trybu życia, 

 doskonalenie techniki oraz poprawy 
kondycji fizycznej i sylwetki 

ćwiczących, 

 wykład oraz ćwiczenia na sali  

i w terenie. 
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L.p. 

 

 

 

Nazwa i zakres 

zadania 

 

Oferent 

 

Liczba i rodzaj 

beneficjentów 

zadania* 

 

 

Wkład pozafinansowy 

oferenta 

 

Wkład pozafinansowy oferenta 

 

 

 

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.-podać nazwę 

 i tematykę) 

Liczba osób 

zaangażowany

ch w realizację 

zadania  

(w tym 

wolontariusze) 

 

Wkład 

rzeczowy 

 

Wnioskowan

a kwota 

dotacji 

 

Wysokość 

dotacji z 

powiatu 

 

Środki 

własne  

i środki  

z innych 

źródeł 

 

Kwota 

wykorzystanej/ni

ewykorzystanej 

dotacji** 

 
7. 

 

Działalność na 

rzecz osób  

w wieku 

emerytalnym 

 

„ Seniorzy  

w poszukiwaniu 

energii, siły 

 i radości życia” 

 

 

Wągrowiecki 

Uniwersytet 

Trzeciego Wieku 

w Wągrowcu 

 

12 osób seniorów  
z powiatu 

wągrowieckiego 

 

Zarząd 

 

Nie 
dotyczy 

 

4.465 zł 

 

2.000 zł 

 

2.700 zł 

 

2.000 zł 

 

A) 
 

Umowa zawarta  

i zrealizowana 
 

rozliczenie 

w toku 

  

Upowszechnianie i propagowanie 
aktywnego stylu życia wśród osób 

starszych, integracja europejska 

(wyjazd na Słowację ). Wzmocnienie 
sprawności ruchowej i psychofizycznej. 

 

8. 

 

 

Porządek  

i Bezpieczeństwo 

Publiczne 

 

 

,,Wodne patrole 

ratownicze  

na terenie 

powiatu” 

 

 

 

WOPR 

Województwa 

Wielkopolskiego 

Oddział Powiatowy 

 w Wągrowcu 

 

 

Mieszkańcy powiatu 
 

Ratownicy, 

płetwonurkowie 

 

Nie 

dotyczy 

 

2.000 zł 
 

2.000 zł 
 

0 zł 
 

Niewykorzystana 

kwota dotacji 
 

1.038,95 zł 

 

A) 

 
Umowa zawarta 

 

Zwrócona część 
kwoty dotacji 

 

CELE: 

Zadanie polegało na przeprowadzeniu 
patroli łodzią motorową, wyposażoną  

w sprzęt ratowniczy  i medyczny. 

Patrole ratownicze prowadzone były  
w dni bezdeszczowe w okresie od 

15.06.2017r. do 10.09.2017r. Do zadań 

patrolu należało między innymi 
niesienie pomocy tonącym, obserwacja 

plaż dzikich, natychmiastowe 

reagowanie na wszelkie przypadki 
nieprawidłowego korzystania ze sprzętu 

wodnego, szybkie poinformowanie 

Pogotowia Ratunkowego  
o ewentualnym przypadku zagrożenia 

życia lub zdrowia. Zakładane cele miały 

charakter trwały, ponieważ zapewnienie 
bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu 

wągrowieckiego jest priorytetem 

i najważniejszym  zadaniem WOPR.  
 

REZULTATY: 

WOPR Wągrowiec stoi na stanowisku,  
że niezbędne staje się zapewnienie 

patroli łodzią motorową w powiecie 

wągrowieckim wraz z wyszkolonymi 
ratownikami, którzy posiadają 

umiejętności nurkowania na wodach 

otwartych.  Głównymi celami WOPR 
było: zapewnienie bezpieczeństwa 

mieszkańcom powiatu wągrowieckiego 
podczas ich wypoczynku nad wodą,  

w tym na plażach dzikich, wykształcenie 

u społeczeństwa poczucia świadomości 
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zagrożeń i odpowiedzialności podczas 
korzystania z wypoczynku nad 

publicznymi jeziorami, pełnienie roli 

prewencyjnej dla wszelkich przejawów 
niebezpiecznego zachowania się na 

akwenach wodnych, lekceważenia 

regulaminu kąpielisk i ogólnie 
przyjętych zasad współżycia 

obywatelskiego. 

 

 

9. 

 

 

Ochrona 

 i promocja 

zdrowia 

 

Warsztaty 

kulinarne – 

 ,,Jedz Zdrowo 

 i Rośnij w Siłę” 

 

 

 

Towarzystwo 

Przyjaciół Dzieci 

Oddział Miejski  

w Wągrowcu 

 

40 osób 

 (dwie klasy VII  
ze Szkoły 

Podstawowej Nr 3  

w Wągrowcu) 

 

Szkolenie  

i warsztaty 

prowadził 

zatrudniony 

przez 

stowarzyszenie 

szkoleniowiec 

Piotr Dziekan  

  

2.200 zł 

 

2.200 zł 

 

140,38 zł 

 

2.200 zł 

 

A) 

 
Umowa zawarta  

i zrealizowana 

 
 

 

CELE: 

W Ośrodku Rehabilitacyjno – 
Wypoczynkowym WIELSPIN  

w Wągrowcu dla grupy 40 osób (dwie 

klasy VII) wraz  z wychowawcami 
odbyły się warsztaty kulinarne wraz 

z prelekcją na temat wpojenia nawyków 

do sportowego, zdrowego spędzania 

czasu, prawidłowego odżywiania się – 

jakie produkty powinny być w naszej 

kuchni, jak bilansować posiłki, jaka jest 
rola cukrów, nawodnienia dla 

organizmu oraz podstawowa wiedza  

z zakresu tłuszczy i białek. Wspólnie 
przygotowano soki naturalne z owoców 

oraz posiłek – składniki: filet z 

kurczaka, kasza bulgur, pieczarki, 
pomidory, czerwona cebula, sól 

himalajska różowa, ser feta, powidła. 

Każde dziecko otrzymało porcję wraz  
z sokiem. 

 

REZULTATY: 

Przeprowadzone warsztaty kulinarne 

wraz z prelekcją o promowaniu 

zdrowego stylu życia wśród dzieci 
młodzieży cieszyły się dużym 

zainteresowaniem. W/w brali czynny 

udział w zadaniu (przygotowywaniu 
soków i dania z kaszy bulgur). Posiłek 

był z apetytem skonsumowany, z czego 

można wywnioskować, że cel został 
osiągnięty. 
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Załącznik Nr 3 

 

,,Wysokość niewykorzystanych/zwróconych środków finansowych z udzielonych dotacji w trybie konkursowym oraz pozakonkursowym 2017r.” 

 

 
Zakres 

 

 

OFERENT 
 

Wysokość 

niewykorzystanych/ 

zwróconych środków 
 

Tryb konkursowy 
 

 

Tryb pozakonkursowy  

,,małe granty” 
 

 

 

Kultura fizyczna 

 

 

Miejski Klub Sportowy  „LIDER” 

w Wągrowcu – zadanie pn. Maraton pływacki  

„O błękitną wstęgę jeziora Durowskiego  (X edycja)” 

 

(Umowa zawarta i rozwiązana na mocy porozumienia 

Stron, w związku z wystąpieniem okoliczności,  

za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności,  

a które uniemożliwiły wykonanie umowy). 

Porozumienie o rozwiązaniu umowy z dnia 

22.08.2017  + Protokół – zwrot całej kwoty dotacji 
 

 
 

 

___________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

2.700 zł 

 

 

 

Kultura fizyczna 

 

 

Okręg Nadnotecki Polski Związek Wędkarski – 

Koło Wągrowiec – zadanie pn. „Zawody wędkarskie 

z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka połączone 

z piknikiem rodzinnym” 

 

(Pisemne odstąpienie Klubu od podpisania umowy; 

powód: przyznana kwota dotacji nie wystarczyłaby  

na przeprowadzenie zaplanowanego zadania) 
 

 

 

___________ 

 

 

4.500 zł 

 

 

Porządek i bezpieczeństwo 

 

 

 

 

___________ 

 

WOPR Województwa Wielkopolskiego Oddział 

Powiatowy w Wągrowcu  - zadanie pn.  

,,Wodne patrole ratownicze na terenie powiatu” 

 

(Przyczyną częściowego zwrotu dotacji były złe 

warunki pogodowe latem, co wiązało  

się z mniejszym zużyciem paliwa) 

 

 

 

1.038,95 zł 

 

Suma: 

 

 

8.238,95 zł 
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Załącznik Nr 4 

,,Dokumentacja zdjęciowa z zrealizowanych zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2017 roku” 
 

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Wapno 
 

Nazwa zadania: ,,Ireniada 2017 – Festiwal Piosenek Ireny Jarockiej”  

          

          fot. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Wapno 

 

Stowarzyszenie Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II w Mieścisku 

Nazwa zadania: „IX Powiatowy Konkurs Recytatorski pt. „ Na Skrzydłach Książek” połączony ze spotkanie autorskim z osobą z dziedziny literatury i mediów” 

 

        

fot. Stowarzyszenie Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II w Mieścisku 
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Miejski Klub Sportowy  „LIDER” w Wągrowcu 

Nazwa zadania: Treningi siłowe sekcji pływackiej MKS Lider 

 

       

fot. Miejski Klub Sportowy  „LIDER” w Wągrowcu 

 

Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze im. Waldemara Balcerowicza Oddział w Wągrowcu 
 

Nazwa zadania: Spływ kajakowy Strugą Gołaniecką 

 

                                            

fot. Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze im. Waldemara Balcerowicza Oddział w Wągrowcu 
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Okręg Nadnotecki Polski Związek Wędkarski – Koło Wągrowiec 
 

Nazwa zadania: „Drużynowe zawody wędkarskie o puchar Lata na Pałukach” 

 

                     

fot. Okręg Nadnotecki Polski Związek Wędkarski – Koło Wągrowiec 

 

 

Katolickie  Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Wesołe Misie” 

Nazwa zadania: „III  Przegląd Piosenki BIESIADniePEŁNOSPRAWNI” 

 

 

                                     
 

fot. Katolickie  Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Wesołe Misie” 
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Towarzystwo Społeczno - Prawne  

 Nazwa zadania: ,,Szkolenia  dla osób bezrobotnych 2017” 

 

 

                                
 

fot. Towarzystwo Społeczno – Prawne 

 

Stowarzyszenie Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II w Mieścisku 

Nazwa zadania: Organizacja IV Powiatowego Spotkania ze Sztuką pt. ,,Wiosna Teatralna Mieścisko 2017 – Moja Piramida Żywienia” 

 

 

                                  

fot. Stowarzyszenie Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II w Mieścisku 


