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Uzasadnienie 

do Uchwały Nr  42/2019 

Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 
z dnia 31 stycznia 2019 roku 

   
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok 

  

Zmiana uchwały budżetowej Nr III/26/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19 grudnia 2018 roku 

następuje:    

1. w załączniku Nr 2 – dotyczącym wydatków budżetu: 

     - w dziale 630 – Turystyka, rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechnianie turystyki - z budżetu 

powiatu na podstawie art.19a ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie – Dz. U. z 2018r., poz. 450 ze zm.) zostaną udzielone dotacje w kwocie 7.200 zł, z tego dla 

Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział 

Miejski w Wągrowcu w kwocie 2.700 zł na zadanie pn.: „Konkurs plastyczny WYCIECZKI Z TPD 2019”, 

Stowarzyszenia Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II w Mieścisku w kwocie 4.500 zł na zadanie pn.: 

„Wycieczka turystyczno – krajoznawcza młodzieżowej orkiestry dętej w Bieszczady”. 

     - w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność - z budżetu powiatu na 

podstawie art.19a ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. 

z 2018r., poz. 450 ze zm.) zostanie udzielona dotacja w kwocie 2.500 zł dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 

Wielkopolski Oddział Regionalny Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu na zadanie 

pn.: „Konkurs plastyczny MAŁY KONSUMENT 2019”. 

     - w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 – Pozostała działalność 

- z budżetu powiatu na podstawie art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie – Dz. U. z 2018r., poz. 450 ze zm.) zostaną udzielone dotacje w kwocie 5.400 zł, z tego dla 

Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział 

Miejski w Wągrowcu w kwocie 2.600 zł na zadanie pn.: „Rozpocznij bezpiecznie wakacje z TPD 2019”, 

WOPR Województwa Wielkopolskiego Oddział Powiatowy w Wągrowcu w kwocie 2.800 zł na zadanie pn.: 

„Prowadzenie szkoleń ratowników wodnych”. 

- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – z rezerw celowych zostaną 

uruchomione środki w kwocie 147.350,20 zł, z tego w kwocie 129.969,20 zł na zadania realizowane na 

podstawie art.5 ust.3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz. U. z 2018r., poz. 450 ze zm.) oraz art.4 pkt.8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o 

samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018r. poz. 995 ze zm.) i w kwocie 17.381 zł na odprawy dla 

pracowników administracji i obsługi w jednostkach powiatu. Plan po zmianach rezerw wyniesie 

1.761.226,65 zł, z tego rezerwa ogólna 99.246,85 zł, rezerwy celowe 1.487.979,80 zł i rezerwa na inwestycje 

i zakupy inwestycyjne 174.000 zł. 

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność – z budżetu powiatu na 

podstawie art.5 ust.4 i art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie – Dz. U. z 2018r., poz. 450 ze zm.) zostaną udzielone dotacje w kwocie 10.454 zł, z tego dla 

Wągrowieckiego Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego im. Stanisława Przybyszewskiego w kwoce 

1.954 zł na zadanie pn.: „Konkurs recytatorski twórczości Stanisława Przybyszewskiego i poezja  

współczesnych poetów ziemi wągrowieckiej w małym centrum świata”, dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. 

Św. Wojciecha w Wągrowcu w kwocie 4.000 zł na zadanie pn.: „Rekolekcje dla dzieci i młodzieży z Powiatu 

Wągrowieckiego na Warmii i Mazurach”, Stowarzyszenia Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II w Mieścisku 

w kwocie 4.500 zł na zadanie pn.: „Wznowienie publikacji (reprint) pt. szkice i fragmenty z Powstania 

Wielkopolskiego1918/19 pod redakcją Zygmunta Wieliczki”. 

- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność – z budżetu powiatu na podstawie 

art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2018r., 

poz. 450 ze zm.) zostaną udzielone dotacje w kwocie 13.500 zł, z tego dla Stowarzyszenia im. ks. Jerzego 

Niwarda Musolffa w Wągrowcu w kwocie 9.000 zł na zadanie pn.: „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)”, dla Towarzystwa 

Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział  Regionalny Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w 

Wągrowcu w kwocie 1.200 zł na zadanie pn.: „Szkolenie jedz zdrowo i rośnij w siłę z TPD 2019” i 
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Stowarzyszenia Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II w Mieścisku w kwocie 3.300 zł na zadanie pn.: 

„Organizacja V powiatowego spotkania ze sztuką pt. Wiosna Teatralna Mieścisko 2019. Różne dyscypliny 

sportu wspomagają moje zdrowie”. 

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność - z 

budżetu powiatu na podstawie art.5 ust.4 i art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2018r., poz. 450 ze zm.) zostaną udzielone dotacje w 31.460,20 zł, 

z tego  dla Polskiego Związku Niewidomych Okręg Wielkopolski z siedzibą w Poznaniu Zarząd Koła 

Powiatowego w Wągrowcu w kwocie 7.360,20 zł na zadanie pn.: „Wyjazd 8-dniowy do Świnoujścia, 

kontynuacja szkolenia z orientacji przestrzennej z instruktorem dla zorganizowanej grupy 

niepełnosprawnych”, Wągrowieckiego Towarzystwa „AMAZONKI” w kwocie 4.300 zł na zadanie pn.: „Nie 

tylko leki leczą – rehabilitacja szansą na zdrowie wągrowieckich amazonek”, Towarzystwa Społeczno – 

Prawnego w Wągrowcu w kwocie 1.300 zł na zadanie pn.: „Oko w oko z autyzmem”, Oddziału Rejonowego 

Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i inwalidów w Skokach w kwocie 2.000 zł na zadanie pn.: 

„Obchody jubileuszu 40-lecia Oddziału Rejonowego PZER II Skoki”, Oddziału Rejonowego Polskiego 

Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Wągrowcu w kwocie 4.000 zł na zadanie pn.: „Zakopane – 

Biały Dunajec i okolice”, Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w 

Wągrowcu w kwocie 2.500 zł na zadanie pn.: „Mrzeżyno”, Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

w kwocie 5.000 zł na zadanie pn.: „Edukacja seniorów Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

drogą do ich osobistego rozwoju i aktywności społecznej”,  T.K.K.F. Ognisko Pałuki w kwocie 4.000 zł na 

zadanie pn.: „II spartakiada seniorów z terenu Powiatu Wągrowieckiego”, Towarzystwa Społeczno – 

Prawnego w Wągrowcu w kwocie 1.000 zł na zadanie pn.: „Z autyzmem wśród alpak”. 

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – w 

planie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy zwiększa się o kwotę 17.381 zł wynagrodzenia i 

składki od nich naliczane. Środki zostaną przeznaczone na wypłatę odprawy emerytalnej pracownikowi 

obsługi przechodzącemu na świadczenie emerytalne. 

- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu 

kultury - z budżetu powiatu na podstawie art.5 ust.4 i art. 19a  ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2018r., poz. 450 ze zm.) zostaną udzielone dotacje w 12.955 

zł, z tego dla Wągrowieckiego Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego im. Stanisława Przybyszewskiego 

w kwocie 1.795 zł na zadanie pn.: „Broszura powarsztatowa – Przybyszewskiego literackie powroty do małej 

ojczyzny”, Wągrowieckiego Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego im. Stanisława Przybyszewskiego w 

kwocie 560 zł na zadanie pn.: „Rozwój cyfrowego archiwum społecznego Powiatu Wągrowieckiego”,      

Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wapno w kwocie 3.000 zł na zadanie pn.: „Regionalny festiwal 

polskiej piosenki im. Ireny Jarockiej”, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu w kwocie 2.600 zł na zadanie pn.: „Teatralna 

Wiosna z TPD 2019”, dla Stowarzyszenia Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II w Mieścisku w kwocie 3.000 

zł na zadanie pn.: „XI Powiatowy Konkurs Recytatorski pt. Na skrzydłach książek połączony ze spotkaniem 

autorskim z osobą z dziedziny literatury i mediów” oraz dla Stowarzyszenia Jazz Poznań w kwocie 2.000 zł 

na zadanie pn.: „Koncerty Moniuszko in jazz”.  

 - w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - z budżetu powiatu 

na podstawie art.5 ust.4 i art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie – Dz. U. z 2018r., poz. 450 ze zm.) zostaną udzielone dotacje w kwocie 46.500 zł, z tego dla 

Klubu Jeździeckiego „SOKÓŁ” Damasławek w kwocie 10.000 zł na zadanie pn.: „Regionalne zawody w 

skokach przez przeszkody – XVII Memoriał Angeliki Jach”, Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy 

Wapno w kwocie 3.600 zł na zadanie pn.: „Festyn – wakacje czas zacząć, Srebrna Góra 2019”,  

Stowarzyszenia Sportowego „SZKWAŁ” w kwocie 3.000 zł na zadanie pn.: „Gimnastyka 2019”, 

Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział 

Miejski w Wągrowcu w kwocie 3.000 zł na zadanie pn.: „XXIX Turniej piłki nożnej drużyn osiedlowych – 

MUNDIALITO”, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny Towarzystwo 

Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu w kwocie 3.200 zł na zadanie pn.: „Pożegnanie lata z TPD 

– Latawiec”, Polskiego Związku Wędkarskiego Koło Wągrowiec w kwocie 2.000 zł na zadanie pn.: „Zawody 

wędkarskie, memoriał Henryka Paprzyckiego”, Polskiego Związku Wędkarskiego Koło Wągrowiec w 

kwocie 6.700 zł na zadanie pn.: „Zawody wędkarskie z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka połączone 

z piknikiem rodzinnym”, Polskiego Związku Wędkarskiego Koło Wągrowiec w kwocie 3.000 zł na zadanie 

pn.: „Drużynowe zawody wędkarskie o puchar lata na Pałukach”, dla Stowarzyszenia Europejskiego 

Dziedzictwa Kulturowego w Siennie w kwocie 2.500 zł na zadanie pn.: „XXVI Siennieńskie Biegi 

Przełajowe, Sienno 2019”, dla Bractwa Strzeleckiego w Wągrowcu w kwocie 1.000 zł na zadanie pn.: 

„Strzelanie żniwne o tytuł króla a.d. 2019”, dla Bractwa Strzeleckiego w Wągrowcu w kwocie 1.000 zł na 

zadanie pn.: „Strzelanie z okazji ustanowienia Konstytucji Trzeciego Maja”, Miejskiego Klubu Pływackiego 
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Wągrowiec w kwocie 6.000 zł na zadanie pn.: „Zawody pływackie o puchar Starosty Wągrowieckiego”, 

Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „SOKÓŁ” w Damasławku w kwocie 1.500 zł na zadanie pn.: 

„Turniej piłkarski z okazji 25-lecia klubu”. 

2. w załączniku Nr 5 – dotyczącym dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2019 roku: 

- w dziale 630 – Turystyka, rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechnianie turystyki - z budżetu 

powiatu na podstawie art.19a ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie – Dz. U. z 2018r., poz. 450 ze zm.) zostaną udzielone dotacje w kwocie 7.200 zł, z tego dla 

Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział 

Miejski w Wągrowcu w kwocie 2.700 zł na zadanie pn.: „Konkurs plastyczny WYCIECZKI Z TPD 2019”, 

Stowarzyszenia Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II w Mieścisku w kwocie 4.500 zł na zadanie pn.: 

„Wycieczka turystyczno – krajoznawcza młodzieżowej orkiestry dętej w Bieszczady”. 

  - w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność - z budżetu powiatu na 

podstawie art.19a ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. 

z 2018r., poz. 450 ze zm.) zostanie udzielona dotacja w kwocie 2.500 zł dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 

Wielkopolski Oddział Regionalny Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu na zadanie 

pn.: „Konkurs plastyczny MAŁY KONSUMENT 2019”. 

     - w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 – Pozostała działalność 

- z budżetu powiatu na podstawie art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie – Dz. U. z 2018r., poz. 450 ze zm.) zostaną udzielone dotacje w kwocie 5.400 zł, z tego dla 

Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział 

Miejski w Wągrowcu w kwocie 2.600 zł na zadanie pn.: „Rozpocznij bezpiecznie wakacje z TPD 2019”, 

WOPR Województwa Wielkopolskiego Oddział Powiatowy w Wągrowcu w kwocie 2.800 zł na zadanie pn.: 

„Prowadzenie szkoleń ratowników wodnych”. 

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność – z budżetu powiatu na 

podstawie art.5 ust.4 i art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie – Dz. U. z 2018r., poz. 450 ze zm.) zostaną udzielone dotacje w kwocie 10.454 zł, z tego dla 

Wągrowieckiego Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego im. Stanisława Przybyszewskiego w kwoce 

1.954 zł na zadanie pn.: „Konkurs recytatorski twórczości Stanisława Przybyszewskiego i poezja  

współczesnych poetów ziemi wągrowieckiej w małym centrum świata”, dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. 

Św. Wojciecha w Wągrowcu w kwocie 4.000 zł na zadanie pn.: „Rekolekcje dla dzieci i młodzieży z Powiatu 

Wągrowieckiego na Warmii i Mazurach”, Stowarzyszenia Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II w Mieścisku 

w kwocie 4.500 zł na zadanie pn.: „Wznowienie publikacji (reprint) pt. szkice i fragmenty z Powstania 

Wielkopolskiego1918/19 pod redakcją Zygmunta Wieliczki”. 

- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność – z budżetu powiatu na podstawie 

art.5 ust.4 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2018r., 

poz. 450 ze zm.) zostaną udzielone dotacje w kwocie 13.500 zł, z tego dla Stowarzyszenia im. ks. Jerzego 

Niwarda Musolffa w Wągrowcu w kwocie 9.000 zł na zadanie pn.: „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)”, dla Towarzystwa 

Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział  Regionalny Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w 

Wągrowcu w kwocie 1.200 zł na zadanie pn.: „Szkolenie jedz zdrowo i rośnij w siłę z TPD 2019” i 

Stowarzyszenia Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II w Mieścisku w kwocie 3.300 zł na zadanie pn.: 

„Organizacja V powiatowego spotkania ze sztuką pt. Wiosna Teatralna Mieścisko 2019. Różne dyscypliny 

sportu wspomagają moje zdrowie”. 

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność - z 

budżetu powiatu na podstawie art.5 ust.4 i art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2018r., poz. 450 ze zm.) zostaną udzielone dotacje w 31.460,20 zł, 

z tego  dla Polskiego Związku Niewidomych Okręg Wielkopolski z siedzibą w Poznaniu Zarząd Koła 

Powiatowego w Wągrowcu w kwocie 7.360,20 zł na zadanie pn.: „Wyjazd 8-dniowy do Świnoujścia, 

kontynuacja szkolenia z orientacji przestrzennej z instruktorem dla zorganizowanej grupy 

niepełnosprawnych”, Wągrowieckiego Towarzystwa „AMAZONKI” w kwocie 4.300 zł na zadanie pn.: „Nie 

tylko leki leczą – rehabilitacja szansą na zdrowie wągrowieckich amazonek”, Towarzystwa Społeczno – 

Prawnego w Wągrowcu w kwocie 1.300 zł na zadanie pn.: „Oko w oko z autyzmem”, Oddziału Rejonowego 

Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i inwalidów w Skokach w kwocie 2.000 zł na zadanie pn.: 

„Obchody jubileuszu 40-lecia Oddziału Rejonowego PZER II Skoki”, Oddziału Rejonowego Polskiego 

Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Wągrowcu w kwocie 4.000 zł na zadanie pn.: „Zakopane – 

Biały Dunajec i okolice”, Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w 

Wągrowcu w kwocie 2.500 zł na zadanie pn.: „Mrzeżyno”, Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
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w kwocie 5.000 zł na zadanie pn.: „Edukacja seniorów Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

drogą do ich osobistego rozwoju i aktywności społecznej”, T.K.K.F. Ognisko Pałuki w kwocie 4.000 zł na 

zadanie pn.: „II spartakiada seniorów z terenu Powiatu Wągrowieckiego”, Towarzystwa Społeczno – 

Prawnego w Wągrowcu w kwocie 1.000 zł na zadanie pn.: „Z autyzmem wśród alpak”. 

- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu 

kultury - z budżetu powiatu na podstawie art.5 ust.4 i art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz. U. z 2018r., poz. 450 ze zm.) zostaną udzielone dotacje w 12.955 

zł, z tego dla Wągrowieckiego Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego im. Stanisława Przybyszewskiego 

w kwocie 1.795 zł na zadanie pn.: „Broszura powarsztatowa – Przybyszewskiego literackie powroty do małej 

ojczyzny”, Wągrowieckiego Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego im. Stanisława Przybyszewskiego w 

kwocie 560 zł na zadanie pn.: „Rozwój cyfrowego archiwum społecznego Powiatu Wągrowieckiego”,      

Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wapno w kwocie 3.000 zł na zadanie pn.: „Regionalny festiwal 

polskiej piosenki im. Ireny Jarockiej”, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu w kwocie 2.600 zł na zadanie pn.: „Teatralna 

Wiosna z TPD 2019”  oraz dla Stowarzyszenia Jazz Poznań w kwocie 2.000 zł na zadanie pn.: „Koncerty 

Moniuszko in jazz”. 

 - w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - z budżetu powiatu 

na podstawie art.5 ust.4 i art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie – Dz. U. z 2018r., poz. 450 ze zm.) zostaną udzielone dotacje w kwocie 46.500 zł, z tego dla 

Klubu Jeździeckiego „SOKÓŁ” Damasławek w kwocie 10.000 zł na zadanie pn.: „Regionalne zawody w 

skokach przez przeszkody – XVII Memoriał Angeliki Jach”, Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy 

Wapno w kwocie 3.600 zł na zadanie pn.: „Festyn – wakacje czas zacząć, Srebrna Góra 2019”,  

Stowarzyszenia Sportowego „SZKWAŁ” w kwocie 3.000 zł na zadanie pn.: „Gimnastyka 2019”, 

Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział 

Miejski w Wągrowcu w kwocie 3.000 zł na zadanie pn.: „XXIX Turniej piłki nożnej drużyn osiedlowych – 

MUNDIALITO”, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny Towarzystwo 

Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu w kwocie 3.200 zł na zadanie pn.: „Pożegnanie lata z TPD 

– Latawiec”, Polskiego Związku Wędkarskiego Koło Wągrowiec w kwocie 2.000 zł na zadanie pn.: „Zawody 

wędkarskie, memoriał Henryka Paprzyckiego”, Polskiego Związku Wędkarskiego Koło Wągrowiec w 

kwocie 6.700 zł na zadanie pn.: „Zawody wędkarskie z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka połączone 

z piknikiem rodzinnym”, Polskiego Związku Wędkarskiego Koło Wągrowiec w kwocie 3.000 zł na zadanie 

pn.: „Drużynowe zawody wędkarskie o puchar lata na Pałukach” oraz dla Stowarzyszenia Europejskiego 

Dziedzictwa Kulturowego w Siennie w kwocie 2.500 zł na zadanie pn.: „XXVI Siennieńskie Biegi 

Przełajowe, Sienno 2019”, dla Bractwa Strzeleckiego w Wągrowcu w kwocie 1.000 zł na zadanie pn.: 

„Strzelanie żniwne o tytuł króla a.d. 2019”, dla Bractwa Strzeleckiego w Wągrowcu w kwocie 1.000 zł na 

zadanie pn.: „Strzelanie z okazji ustanowienia Konstytucji Trzeciego Maja”, Miejskiego Klubu Pływackiego 

Wągrowiec w kwocie 6.000 zł na zadanie pn.: „Zawody pływackie o puchar Starosty Wągrowieckiego”, 

Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „SOKÓŁ” w Damasławku w kwocie 1.500 zł na zadanie pn.: 

„Turniej piłkarski z okazji 25-lecia klubu”. 

 

 

     Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

 

                Wicestarosta 

  

 

      ………………………….. 

           /Michał Piechocki/ 


