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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 2018 zakres współpracy Powiatu 

Wągrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego, był przyjęty uchwałą nr XXXVI/271/2017 Rady Powiatu 

Wągrowieckiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ,,Rocznego Programu Współpracy 

Powiatu Wągrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”. 

 W dokumencie tym określony został cel nadrzędny współpracy z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Przede 

wszystkim celem współpracy z sektorem pozarządowym jest kształtowanie ładu społecznego  

w środowisku lokalnym, poprzez budowanie i umacnianie partnerstwa między administracją 

publiczną a organizacjami pozarządowymi. 

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

pracowników Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, powiatowych jednostek organizacyjnych, 

jak również organizacji pozarządowych. 
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II. WSPÓŁPRACA FINANSOWA  
 

1. Otwarte konkursy ofert 
 

 ,,Roczny Program Współpracy Powiatu Wągrowieckiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego  

na 2018 rok” zawierał katalog 25 zadań priorytetowych w 16 zakresach, które były zlecane 

organizacjom pozarządowym. 

 Na realizację zadań publicznych objętych Rocznym Programem Współpracy w 2018 

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 2017r. Zarząd Powiatu Wągrowieckiego ogłosił dwa otwarte konkursy ofert  

na wsparcie realizacji zadań publicznych.  

1) I konkurs ofert 

a) został ogłoszony 16 listopada 2017r., a jego ostateczne rozstrzygnięcie nastąpiło  

     11 stycznia 2018r. 

b) w konkursie wzięły udział 22 organizacje pozarządowe, które złożyły łącznie 36 ofert,  

w tym: 

 7 ofert rozpatrzono pozytywnie, 

 29 ofert rozpatrzono negatywnie, gdyż: 

 27 ofert nie spełniło wymogów formalnych, 

 2 oferty nie otrzymały dofinansowania z przyczyn merytorycznych (błędnie wskazany 

zakres zadania lub z powodu niskiej liczby punktów przyznanych przez Komisję 

Konkursową w odniesieniu do innych ofert). 

c) w I konkursie ofert Zarząd Powiatu Wągrowieckiego przyznał środki na realizację zadań 

publicznych przez organizacje pozarządowe w wysokości 39.556,50 zł. 

Wykaz ofert złożonych w I otwartym konkursie oraz wysokość przyznanych dotacji 

przedstawia tabela nr 1. 
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           Tabela nr 1  

Wykaz ofert złożonych w I otwartym konkursie oraz wysokość przyznanych dotacji 

 

 

L.p. 
 

Oferent 
 

Nazwa zadania 
 

Kwota 

wnioskowana 

przez 

oferenta 

 

Kwota 

przyznana/ 

nieprzyznana 

przez Zarząd 
 

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

 złożono 1 ofertę, która spełniła wymogi formalne i przyznano dotację w wysokości 1.400 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 

w Wągrowcu 
 

 

Konkurs recytatorski poezji patriotycznej 
 

1.400 zł 
 

1.400 zł 

 

2. Z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży  
 

 

 organizacja wypoczynku letniego i zimowego – nie złożono ofert 
 

 

3. Z zakresu kultury i sztuki 
 

 złożono 8 ofert  

 1 oferta spełniła wymogi formalne i przyznano dotację w wysokości 5.000 zł 

 7 ofert nie otrzymało dotacji, ze względu na  niespełnione wymogi formalne oraz 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. 

 

 

EKOMUZ Sp. z o.o.  

w Wągrowcu 

 

Filharmonia Pałucka zaprasza 
 

9.000 zł 
 

Oferta nie 

spełniła 

wymogów 

formalnych 
 

 

3. 

 

 

 

Stowarzyszenie 

na Rzecz Rozwoju Gminy 

Wapno 

 

 

Powiatowy Festiwal Polskiej Piosenki  

im. Ireny Jarockiej 
 

 

5.275 zł 

 

 

Oferta nie 

spełniła 

wymogów 

formalnych 
 

 

4. 

 

 

Wągrowieckie Stowarzyszenie 

Społeczno – Kulturalne             

im.  Stanisława Przybyszewskiego  

w Wągrowcu 

 

Nagroda dla najwybitniejszego absolwenta szkoły 

średniej powiatu wągrowieckiego  

„STACH 2018” 
 

 

1.400 zł 
 

Mniejsza liczba 

punktów 

 

5. 

 

 

Wągrowiec: czas odnaleziony – społeczna 

wystawa internetowa o powstaniu wielkopolskim 
 

 

6.850 zł 
 

5.000 zł 

 

6. 

 

Stowarzyszenie Pomocy 

Uczniom im. Jana Pawła II 

w Mieścisku 

 

X Powiatowy Konkurs Recytatorski  

pt. „Na Skrzydłach Książek” połączony  

ze spotkaniem autorskim z osobą z dziedziny 

literatury i mediów 
 

 

3.550 zł 
 

Oferta nie 

spełniła 

wymogów 

formalnych 
 

 

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

 

7. 

 

Towarzystwo Przyjaciół 

Dzieci Oddział Miejski 

w Wągrowcu 
 

 

Teatralna Wiosna z TPD 2018 
 

1.000 zł 
 

Oferta nie 

spełniła 

wymogów 

formalnych 
 

 

8. 

 

 

Wągrowieckie Stowarzyszenie 

Społeczno – Kulturalne   

im. Stanisława Przybyszewskiego  

w Wągrowcu 

 

Warsztaty historyczne ,,Ruch oporu w czasie  

II wojny światowej na terenie ziemi 

wągrowieckiej” 

 

1.890 zł 
 

Ocena 

merytoryczna 

negatywna 
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9. 

 

 

Stowarzyszenie Prasy 

Lokalnej  

 

Dziennikarsko o Przybyszewskim 

 

2.000 zł  
 

Oferta nie 

spełniła 

wymogów 

formalnych 
 

 

4. Z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 
 

 złożono 12 ofert 

 wybrano 2 oferty, którym przyznano dotacje w łącznej wysokości 8.000 zł 
 10 ofert nie spełniło wymogów formalnych 

 

 

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

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

 

10. 

 

 

Fundacja Piotra Reissa  

w Poznaniu 

 

Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach 

Ligii Wielkopolsko Lubuskiej dla dzieci  

i młodzieży w Powiecie Wągrowieckim 
 

 

10.000 zł 
 

5.000 zł 

 

11. 

 

 

Uczniowski Klub Sportowy 

MOS Gołańcz 
 

 

Zajęcia na basenie 2018 

 

2.500 zł 
 

Oferta nie 

spełniła 

wymogów 

formalnych 
 

 

12. 

 

 

Stowarzyszenie Sportowe 

„Szkwał” w Kamienicy 
 

 

Gimnastyka 2018 
 

4.800 zł 
 

Oferta nie 

spełniła 

wymogów 

formalnych 
 

 

13. 

 

 

 

 

Polski Związek Wędkarski 

Koło Wągrowiec 

 

Drużynowe zawody wędkarskie  

o Puchar Lata na Pałukach 

 

4.140 zł 
 

Oferta nie 

spełniła 

wymogów 

formalnych 
 

 

14. 

 

 

Zawody wędkarskie  

Memoriał Henryka Paprzyckiego 

 

2.700 zł  
 

Oferta nie 

spełniła 

wymogów 

formalnych 
 

 

15. 

 

 

Stowarzyszenie na Rzecz 

Rozwoju Gminy Wapno 
 

 

Festyn ,,Wakacje Czas Zacząć”  

Srebrna Góra 2018 

 

4.000 zł 
 

Oferta nie 

spełniła 

wymogów 

formalnych 
 

 

16. 

 

 

 

 

Towarzystwo Przyjaciół 

Dzieci Oddział Miejski 

w Wągrowcu 

 

XXVII Turniej Piłki Nożnej Drużyn 

Osiedlowych – Mundialito 

 
 

 

3.000 zł 
 

Oferta nie 

spełniła 

wymogów 

formalnych 
 

 

17. 

 

 

Pożegnanie lata z TPD 

- Latawiec 

 

3.470 zł 
 

Oferta nie 

spełniła 

wymogów 

formalnych 
 

 

18. 

 

 

 

 

Miejski Klub Pływacki 

Wągrowiec 
 

 

 

 

Organizacja i koordynacja pływackich zawodów 

sportowych i sportowo – rekreacyjnych o zasięgu 

ponadgminnym dla dzieci, młodzieży 

 

 

6.000 zł 
 

Oferta nie 

spełniła 

wymogów 

formalnych 
 

 

19. 

 

 

Treningi siłowe dla zawodników MKP 

Wągrowiec 

 

2.000 zł 

 

 

Oferta nie 

spełniła 

wymogów 

formalnych 
 

 

20. 

 

 

Stowarzyszenie Europejskiego 

Dziedzictwa Kulturowego  

w Siennie 
 

 

XXV Jubileuszowe Sienneńskie Biegi 

Przełajowe, Sienno 

 

5.000 zł 
 

3.000 zł 

 

21. 

 

Klub Jeździecki „Sokół”  

w Damasławku 

 

 

Regionalne Zawody w Skokach przez Przeszkody 

XVI Memoriał Angeliki Jach 

 

10.000 zł 
 

Oferta nie 

spełniła 

wymogów 

formalnych 
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5. Z zakresu turystyki i krajoznawstwa 
 

 złożono 1 ofertę, która nie spełniła wymogów formalnych 
 

 

 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 
 

 

22. 

 

Towarzystwo Przyjaciół 

Dzieci Oddział Miejski 

w Wągrowcu 
 

 

Wycieczki z TPD 2018 
 

2.960 zł 
 

Oferta nie 

spełniła 

wymogów 

formalnych 
 

 

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

zwolnieniem z pracy 
 

 nie złożono ofert 
 

 

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) – nie złożono ofert 
 

 

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

wyrównywanie szans tych rodzin i osób 

 nie złożono ofert 
 

 

 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 pomocy wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 
 

 nie złożono ofert 
 

 

a) wspieranie inicjatyw promujących rodzicielstwo zastępcze – nie złożono ofert 
 

 

b) wspieranie procesu usamodzielnienia wychowanków rodzinnych i instytucjonalnych form pieczy zastępczej – nie   

złożono ofert 
 

 

9. Z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 
 

 złożono 2 oferty, które spełniły wymogi formalne  

 1 oferta nie spełniła wymogów formalnych 

 1 oferta, otrzymała dotację w wysokości 9.636,50 zł 
 

 

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

wykluczeniu społecznemu  
 

 

 

23. 

 

 

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 
 

 

7.076,20 zł 
 

Oferta nie 

spełniła 

wymogów 

formalnych 
 

 

24. 

 

 

Stowarzyszenie Na Rzecz 

Osób Niepełnosprawnych 

,,Iskra Nadziei”  

w Damasławku  
 

 

I Powiatowe spotkanie integracyjne dla dzieci 

niepełnosprawnych i ich rodzin  

 

9.636,50 zł 
 

9.636,50 zł 

 

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

Powiatu Wągrowieckiego - nie złożono ofert 
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10. Z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 
 

 złożono 5 ofert, 

 4 oferty nie spełniły wymogów formalnych 

 1 oferta otrzymała dotację w wysokości 6.920 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  
 

 

25. 
 

 

Oddział Rejonowy Polskiego 

Związku Emerytów 

Rencistów i Inwalidów 

w Skokach 
 

 

Tygodniowy wyjazd  

integracyjny do Świnoujścia 

 

5.000 zł 
 

Oferta nie 

spełniła 

wymogów 

formalnych 
 

 

26. 

 

 

 

Oddział Rejonowy Polskiego 

Związku Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów 

w Wągrowcu 

 

 

Trójmiasto i okolice 

 

3.500 zł 

 

 

Oferta nie 

spełniła 

wymogów 

formalnych 
 

 

 

27. 

 

 

Pobierowo 
 

 

3.000 zł 
 

Oferta nie 

spełniła 

wymogów 

formalnych 
 

 

 

28. 

 

 

T.K.K.F. Ognisko Pałuki  

w Wągrowcu 
 

 

I spartakiada seniorów z terenu Powiatu 

Wągrowieckiego 

 

6.920 zł 
 

6.920 zł 

 

29. 

 

 

Wągrowiecki Uniwersytet 

Trzeciego Wieku 

w Wągrowcu 
 

 

Aktywność edukacyjna, a jakość życia osób 

starszych 
 

 

7.180 zł 
 

Oferta nie 

spełniła 

wymogów 

formalnych 
 
 

 

 

11. Z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego 
 

 złożono 2 oferty,  żadna nie spełniła wymogów formalnych  
 

 
 

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

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

     z bezpieczeństwem) 
 

 

30. 

 

 

Towarzystwo Przyjaciół 

Dzieci Oddział Miejski 

w Wągrowcu 

 

 

Rozpocznij bezpieczne wakacje z TPD 2018 
 

2.000 zł 
 

Oferta nie 

spełniła 

wymogów 

formalnych 
 

 

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

     ratowników wodnych 
 

 

31. 

 

 

WOPR Województwa 

Wielkopolskiego Oddział 

Powiatowy w Wągrowcu 
 

 

„Prowadzenie szkoleń ratowników wodnych” 
 

4.000 zł 
 

Oferta nie 

spełniła 

wymogów 

formalnych 
 

 

12. Z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016r. poz. 1638, z późn. zm.) 
 

 złożono 3 oferty 

 2 oferty nie spełniły wymogów formalnych 
 1 oferta otrzymała dotację w wysokości 8.600 zł 

 

 

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) 
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32. 

 

 

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) 

 

 

9.000 zł 
 

8.600 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) 
 

 

33. 

 

 

Stowarzyszenie  

Pomocy Uczniom  

im. Jana Pawła II  

w Mieścisku 
 

 

Organizacja V Powiatowego Spotkania ze Sztuką 

pt. „Wiosna Teatralna Mieścisko 2018 

– Mikroelementy w cudownych bakaliach” 

 

5.500 zł 
 

Oferta nie 

spełniła 

wymogów 

formalnych 
 

 

34. 

 

 

Towarzystwo Przyjaciół 

Dzieci Oddział Miejski 

w Wągrowcu 
 

 

Szkolenie   

„Jedz zdrowo i rośnij w siłę z TPD 2018” 

 

2.900 zł 
 

Oferta nie 

spełniła 

wymogów 

formalnych 
 

 

13. Z zakresu upowszechniania i ochrony praw konsumentów 
 

 nie złożono ofert 
 
 

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

zorganizowanie dla nich szkoleń – nie złożono ofert 
 

 

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

 złożono 1 ofertę, która nie spełniła wymogów formalnych 
 

 

 organizacja szkolenia dla młodych wędkarzy na temat racjonalnego wędkowania uwzględniającego ochronę wód 

i kulturę na stanowisku wędkarskim 
 

 

35. 

 

 

Stowarzyszenie ekologiczno – 

wędkarskie  

,,Pałuczanin Damasławek”  

w Damasławku 
 

 

Organizacja szkolenia dla młodych 

wędkarzy na temat racjonalnego 

wędkowania uwzględniającego ochronę wód 

i kulturę na stanowisku wędkarskim 
 

 

1.000 zł 
 

Oferta nie 

spełniła 

wymogów 

formalnych 

 

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

społeczeństwami 
 

 złożono 1 ofertę, która nie spełniła wymogów formalnych  
 

 

 organizacja przedsięwzięcia propagującego przede wszystkim kontakty polsko – niemiecko i/lub polsko - czeskie  

w oparciu o partnerów zagranicznych Powiatu Wągrowieckiego tj. Powiat Luneburg oraz Stowarzyszenie Gmin 

Sedlczany lub inne 
 

 

36. 

 

 

Wągrowiecki Uniwersytet 

Trzeciego Wieku  

w Wągrowcu 
 

 

Promocja regionu na turnieju europejskim  

w Wiedniu 

 

2.000 zł 
 

Oferta nie 

spełniła 

wymogów 

formalnych 
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2) II konkurs ofert 

a) został ogłoszony 11 stycznia 2018r., a jego ostateczne rozstrzygnięcie nastąpiło  

22 lutego 2018r. 

b) w konkursie wzięło udział 21 organizacji pozarządowych, które złożyły łącznie 38 ofert,  

    w tym: 

 23 oferty rozpatrzono pozytywnie, 

 15 ofert rozpatrzono negatywnie, gdyż: 

 7 ofert nie spełniło wymogów formalnych, 

 8 ofert nie otrzymało dofinansowania z przyczyn merytorycznych (z powodu niskiej 

liczby punktów przyznanych przez Komisję Konkursową w odniesieniu do pozostałych 

ofert). 

c) w II konkursie ofert Zarząd Powiatu Wągrowieckiego przyznał środki na realizację zadań  

publicznych przez organizacje pozarządowe w wysokości 79.443,50 zł. 

Wykaz ofert złożonych w II otwartym konkursie oraz wysokość przyznanych dotacji 

przedstawia tabela nr 2. 
 

 

        Tabela nr 2  

Wykaz ofert złożonych w II otwartym konkursie oraz wysokość przyznanych dotacji 

 

 

 

L.p. 
 

Oferent 
 

Nazwa zadania 
 

Kwota 

wnioskowana 

przez 

oferenta 

 

Kwota 

przyznana/ 

nieprzyznana 

przez Zarząd 
 

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

 nie złożono ofert 
 
 

 organizacja konkursów poszerzających wiedzę i umiejętności uczniów lub przedsięwzięć o charakterze 

edukacyjnym o zasięgu powiatowym (ponadgminnym) – nie złożono ofert 
 

 

2. Z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży  
 

 złożono 1 ofertę, która nie spełniła wymogów formalnych 
 

 

 organizacja wypoczynku letniego i zimowego  
 

 

1. 

 

 

Stowarzyszenie Rodzin 

Rzemieślniczych I Innych 

,,Pomocna Dłoń” w Wągrowcu 

 

Różne kolory tęczy 
 

461,90 zł 
 

Oferta nie 

spełniła 

wymogów 

formalnych 
 

 

3. Z zakresu kultury i sztuki 
 

 złożono 7 ofert,  

 3 oferty spełniły wymogi formalne i przyznano dotacje w łącznej wysokości 7.000 zł 

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

 

 

Stowarzyszenie Pomocy 

Uczniom im. Jana Pawła II 

w Mieścisku 

 

X Powiatowy Konkurs Recytatorski  

pt. „Na Skrzydłach Książek” połączony  

ze spotkaniem autorskim z osobą z dziedziny 

literatury i mediów 
 

 

 

3.550 zł 
 

3.550 zł 

 

3. 
 

 

Pokolenia Niepodległości 
 

5.000 zł 
 

Mniejsza  

liczba punktów 
 

 

4. 

 

 

Fundacja Słowo i Kropka 

Poznań 

 

Organizacja i koordynacja przedsięwzięć 

kulturalnych (m.in. festiwali, koncertów, 

konkursów, plenerów czy audycji  

muzycznych) o zasięgu ponadgminnym dla 

dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Inicjowanie/wspieranie działań służących 

propagowaniu idei integracji i solidarności 

międzypokoleniowej. 
 

 

13.010 zł 
 

Oferta nie 

spełniła 

wymogów 

formalnych 
 

 

5. 

 
 

 

Stowarzyszenie 

na Rzecz Rozwoju Gminy 

Wapno 
 

 

Powiatowy Festiwal Polskiej Piosenki  

im. Ireny Jarockiej 
 

 

4.900 zł 

 

 

1.450 zł 

 

6. 

 

 

Wągrowieckie Stowarzyszenie 

Społeczno – Kulturalne        
im. Stanisława Przybyszewskiego  

w Wągrowcu 
 

 

,,150. Rocznica Urodzin Stanisława 

Przybyszewskiego – Publikacja” 
 

 

 
 

 

1.420 zł 

 

 

 

Mniejsza 

 liczba punktów 

 
 

 

7. 

 

Stowarzyszenie Rodzin 

Rzemieślniczych I Innych 

,,Pomocna Dłoń” w Wągrowcu 

 

Różne kolory tęczy 
 

461,90 zł 

 

 

 

Oferta nie 

spełniła 

wymogów 

formalnych 
 

 

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

 

8. 

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 

Oddział Miejski 

w Wągrowcu 
 

 

Teatralna Wiosna z TPD 2018 
 

2.000 zł 
 

2.000 zł 

 

4. Z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 
 

 złożono 14 ofert  

 wybrano 9 ofert, którym przyznano dotacje w łącznej wysokości 32.443,50 zł 
 5 ofert nie otrzymało dotacji, ze względu na  niespełnione wymogi formalne oraz  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 
 

 

9. 

 

 

Klub Jeździecki „Sokół”  

w Damasławku 
 

 

 

Regionalne Zawody w Skokach przez 

Przeszkody XVI Memoriał Angeliki Jach 
 

 

10.000 zł 
 

10.000 zł 

 

10. 

 

 

Stowarzyszenie Sportowe 

„Szkwał” w Kamienicy 
 

 

 

Gimnastyka 2018 
 

4.800 zł 
 

1.773,50 zł 
 

 

11. 

 

 

Wągrowiecki Uniwersytet 

Trzeciego Wieku  

w Wągrowcu 
 

 

 

Turniej sportowo rekreacyjny 

,,SENIORLANDIA 2018” 
 

 

 

 

670 zł 

 

 

670 zł 

 
 

 

12. 

 

 

Polski Związek Wędkarski  

Koło Wągrowiec 

 

 

 

Drużynowe zawody wędkarskie  

o Puchar Lata na Pałukach 

 

4.140 zł 
 

3.000 zł 
 

 

13. 

 

 

 

Towarzystwo Przyjaciół 

Dzieci Oddział Miejski 

w Wągrowcu 

 

Pożegnanie lata z TPD 

- Latawiec 
 

 

 

3.470 zł 
 

3.000 zł 

 

14. 

 

 

XXVII Turniej Piłki Nożnej Drużyn 

Osiedlowych – Mundialito 
 

 

 

3.000 zł 
 

2.500 zł 
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15. 

 

 

MKS Nielba  

Wągrowiec 

 

,,Cykl sześciu zawodów pływackich – dla 

dzieci i młodzieży klubu MKS Nielba 

Wągrowiec w 2018 roku” 
 

 

5.348 zł 
 

4.000 zł 

 

16. 

 

 

Obóz rekreacyjno - sportowy dla dzieci  

i młodzieży z powiatu wągrowieckiego – 

Zakopane 
 

 

8.550 zł 
 

Mniejsza  

liczba punktów 

 

17. 

 

 

Stowarzyszenie na Rzecz 

Rozwoju Gminy Wapno 
 

 

Festyn  

,,Wakacje Czas Zacząć”  

Srebrna Góra 2018 
 

 

3.400 zł 
 

2.500 zł 
 

 

18. 

 

 

Stowarzyszenie Rodzin 

Rzemieślniczych I Innych 

,,Pomocna Dłoń” w Wągrowcu 
 

 

,,Super Rodzina” 

 Festyn rekreacyjno - sportowy dla rodzin  

z pieczy zastępczej 

 

3.433,50 zł 
 

Oferta nie 

spełniła 

wymogów 

formalnych 
 

 

19. 
 

 

 

 

Miejski Klub Pływacki 

Wągrowiec 
 

 

 

 

Treningi siłowe dla zawodników MKP 

Wągrowiec 
 

 

2.000 zł 
 

 

Mniejsza  

liczba punktów 

 

20. 

 

 

Udział trenera MKP Wągrowiec  

w ogólnopolskiej konferencji szkoleniowej 

trenerów pływania 
 

 

750 zł 
 

Oferta nie 

spełniła 

wymogów 

formalnych 
 
 

 

21. 

 

 

Organizacja i koordynacja pływackich 

zawodów sportowych i sportowo – 

rekreacyjnych o zasięgu ponadgminnym dla 

dzieci, młodzieży 
 

 

6.000 zł 
 

Oferta nie 

spełniła 

wymogów 

formalnych 
 

 

22. 

 

 

Uczniowski Klub Sportowy 

MOS Gołańcz 
 

 

Zajęcia na basenie 2018 

 

2.500 zł 
 

Mniejsza  

liczba punktów 

 

5. Z zakresu turystyki i krajoznawstwa 
 

 złożono 2 oferty, które spełniły wymogi formalne 

 1 oferta otrzymała dotację w wysokości 2.000 zł,  

 druga oferta otrzymała mniejszą ilość punktów, w związku z czym nie otrzymała dotacji 
 

 

 

 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. 

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 

Oddział Miejski 

w Wągrowcu 
 

 

Wycieczki z TPD 2018 
 

2.000 zł 
 

2.000 zł 
 

 

24. 

 

 

Oddział PTTK  

im. Waldemara Balcerowicza 

w Wągrowcu 
 

 

Spływ kajakowy Strugą Gołaniecką 
 

2.000 zł 
 

Mniejsza 

 liczba punktów 

 

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

zwolnieniem z pracy 

 nie złożono ofert 
 

 

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) – nie złożono ofert 
 

 

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

wyrównywanie szans tych rodzin i osób 
 

 nie złożono ofert 
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 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 pomocy wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 
 

 nie złożono ofert 
 

 

a) wspieranie inicjatyw promujących rodzicielstwo zastępcze – nie złożono ofert 
 

 

b) wspieranie procesu usamodzielnienia wychowanków rodzinnych i instytucjonalnych form pieczy zastępczej – nie 

złożono ofert 
 

 

9. Z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 
 

 złożono 4 oferty 

 1 oferta otrzymała dotację w wysokości 6.500 zł 
 3 oferty nie otrzymały dotacji ze względu na  niespełnione wymogi formalne oraz  uzyskaną mniejszą liczbę punktów  

w odniesieniu do innych ofert 
 

 

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

wykluczeniu społecznemu  
 

 

 

25. 

 

 

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 
 

 

6.500 zł 
 

6.500 zł 

 

26. 

 

 

Wągrowieckie Towarzystwo 

,,Amazonki” 

 

Nie tylko leki leczą – rehabilitacja szansą  

na zdrowie Wągrowieckich Amazonek 

 

10.830 zł 
 

Mniejsza  

liczba punktów 
 

 

27. 

 

 

Wielkopolskie Stowarzyszenie 

Na Rzecz Chorych 

Niepełnosprawnych I Ich Rodzin 

,,REHABILITACJA”  

w Wągrowcu 
 

 

Powiatowy Turniej Bocci – jako forma 

aktywizacji i integracji osób 

niepełnosprawnych 

 

6.500 zł 
 

Oferta nie 

spełniła 

wymogów 

formalnych 
 

 

28. 

 

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych  

,,Iskra Nadziei”  

w Damasławku  
 

 

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych z terenu 

powiatu wągrowieckiego 

 

6.480 zł 
 

Mniejsza 

 liczba punktów 

 

 

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

Powiatu Wągrowieckiego - nie złożono ofert 
 

 

10. Z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 
 

 złożono 5 ofert, 

 1 oferta nie spełniła wymogów formalnych,  

 4 oferty otrzymały dotacje w łącznej wysokości 17.500 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  
 

 

29. 
 

 

Oddział Rejonowy Polskiego 

Związku Emerytów, Rencistów  

i Inwalidów w Wągrowcu 

 

Pobierowo 
 

3.000 zł 
 

3.000 zł 

 

30. 
 

 

Trójmiasto i okolice 
 

 

3.500 zł 
 

3.500 zł 

 

31. 

 

Oddział Rejonowy Polskiego 

Związku Emerytów, Rencistów 

 i Inwalidów w Skokach 
 

 

Tygodniowy wyjazd  

integracyjny do Świnoujścia 

 

5.000 zł 
 

4.000 zł 

 

32. 

 

 

Wągrowiecki Uniwersytet 

Trzeciego Wieku 

w Wągrowcu 
 

 

Aktywność edukacyjna, a jakość życia osób 

starszych 
 

 

7.180 zł 
 

7.000 zł 
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33. 

 

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych  

,,Iskra Nadziei”  

w Damasławku  
 

 

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych  

z terenu powiatu wągrowieckiego 

 

17.450 zł 
 

Oferta nie 

spełniła 

wymogów 

formalnych 
 

 

11. Z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego 
 

 złożono 2 oferty, które spełniły wymogi formalne i otrzymały dotacje w łącznej wysokości 6.000 zł 
 

 

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) 
 

 

34. 

 

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 

Oddział Miejski 

w Wągrowcu 
 

 

Rozpocznij bezpieczne wakacje  

z TPD 2018 

 

2.000 zł 
 

2.000 zł 

 

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

     ratowników wodnych 
 

 

 

35. 

 

 

WOPR Województwa 

Wielkopolskiego Oddział 

Powiatowy w Wągrowcu 
 

 

„Prowadzenie szkoleń ratowników wodnych” 
 

4.000 zł 
 

4.000 zł 

 

12. Z zakresu ochrony i promocji zdrowia 
 

 złożono 2 oferty, które spełniły wymogi formalne i otrzymały dotacje w łącznej wysokości 6.000 zł 
 

 

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) - nie złożono ofert 
 
 

 

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

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

 

36. 

 

 

Stowarzyszenie  

Pomocy Uczniom  

im. Jana Pawła II  

w Mieścisku 
 

 

Organizacja V Powiatowego Spotkania ze 

Sztuką pt. „Wiosna Teatralna Mieścisko 2018 

– Mikroelementy w cudownych bakaliach” 

 

5.500 zł 
 

5.000 zł 

 

37. 

 

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 

Oddział Miejski 

w Wągrowcu 
 

 

Szkolenie   

„Jedz zdrowo i rośnij w siłę z TPD 2018” 

 

2.900 zł 
 

1.000 zł 

 

13. Z zakresu upowszechniania i ochrony praw konsumentów 
 

 nie złożono ofert 
 

 

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

zorganizowanie dla nich szkoleń – nie złożono ofert 
 

 

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

 nie złożono ofert 
 

 

 organizacja szkolenia dla młodych wędkarzy na temat racjonalnego wędkowania uwzględniającego ochronę wód 

i kulturę na stanowisku wędkarskim 
 

 

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

społeczeństwami 
 

 złożono 1 ofertę, która spełniła wymogi formalne i otrzymała dotacje w wysokości 2.000 zł 
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 organizacja przedsięwzięcia propagującego przede wszystkim kontakty polsko – niemiecko i/lub polsko - czeskie  

w oparciu o partnerów zagranicznych Powiatu Wągrowieckiego tj. Powiat Luneburg oraz Stowarzyszenie Gmin 

Sedlczany lub inne 
 

 

38. 

 

 

Wągrowiecki Uniwersytet 

Trzeciego Wieku  

w Wągrowcu 
 

 

Promocja regionu na turnieju europejskim  

w Wiedniu 

 

2.000 zł 
 

2.000 zł 

 

Podsumowanie dwóch otwartych konkursów ofert 

 

  W dwóch otwartych konkursach ofert 43 organizacje pozarządowe złożyły łącznie 74 

oferty, które zostały sprawdzone pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję 

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

W 2018 roku w pracach Komisji Konkursowej uczestniczyli przedstawiciele Zarządu, 

kierownicy wydziałów i jednostek organizacyjnych powiatu oraz koordynator ds. współpracy   

z organizacjami pozarządowymi. Pomimo komunikatu Wydziału Spraw Obywatelskich  

i Zdrowia kierowanego do organizacji pozarządowych w celu wskazania swojego 

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

do składu Komisji. 

 Komisje stwierdziły, że łącznie wśród 74 ofert złożonych w dwóch konkursach:   

34 oferty nie spełniły wymogów formalnych, a pozostałe 40 ofert zostały przekazane 

kierownikom wydziałów i jednostek organizacyjnych do oceny merytorycznej. Po dokonanej 

ocenie merytorycznej Komisje Konkursowe przedłożyły Zarządowi Powiatu propozycje 

dofinansowania łącznie 30 ofert.   

W 2018r. Zarząd Powiatu Wągrowieckiego przyznał w dwóch konkursach środki na 

realizację 30 zadań przez organizacje pozarządowe, w łącznej wysokości 119.000 zł. 

 

Najczęściej występujące błędy formalne popełniane przez organizacje pozarządowe,  

które podlegały uzupełnieniu: 

 brak wymienionej funkcji oraz czytelnego podpisu osób uprawnionych do 

podpisywania,   

 brak aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, 

 brak sprawozdania merytorycznego za rok 2016, 

 brak wyciągu ze statutu zawierającego cele statutowe i sposób ich realizacji, 

 brak pełnomocnictwa o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotu, 

 skorygowanie błędów rachunkowych i pisarskich w ofercie. 
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Najczęściej popełniane błędy przez organizacje pozarządowe, które nie podlegały 

uzupełnieniu: 

 oferta złożona przez podmiot nieuprawniony do złożenia oferty,  

 oferta złożona niezgodnie z priorytetami określonymi w ogłoszeniu o konkursie  

(brak wskazania danych o których mowa w części IV pkt 5 oferty wraz z tabelą  

pt. ,,Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego”, 

wymaganych w ogłoszeniu o konkursie), 

 oferta złożona po terminie, 

 oferta złożona na zadanie, które nie należy do zadań własnych powiatu, 

 oferta niezgodna z zapisami statutowymi 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 z późn. zm.) umożliwia organizacjom 

pozarządowym oraz uprawnionym podmiotom otrzymywanie dotacji w trybie 

pozakonkursowym – tzw. ,,małe granty”. 

 Wykaz ofert złożonych w trybie pozakonkursowym oraz wysokość przyznanych dotacji  

w 2018r. przedstawia tabela nr 3. 
 

               Tabela nr 3 
 

 

Wykaz ofert złożonych w trybie pozakonkursowym ,,małe granty” 
 
 

 

L.p. 
 

Nazwa oferenta 

 

 

Zakres 
 

Nazwa zadania 
 

Wnioskowana 

kwota przez 

organizacje 
 

 

Decyzja 

Zarządu 

Powiatu 

 

1. 

 

 

Stowarzyszenie Sportowe  

,,Szkwał” w Kamienicy 

 

 

Wspieranie  

i upowszechnianie 

kultury fizycznej 
 

 

,,GIMNASTYKA 2018” 
 

3.000 zł 
 

3.000 zł 

 

2. 

 

 

Polski Związek Wędkarski – Koło 

Wągrowiec 

 

Wspieranie  

i upowszechnianie 

kultury fizycznej 
 

 

,,DRUŻYNOWE ZAWODY 

WĘDKARSKIE O PUCHAR LATA 

NA PAŁUKACH” 

 

4.140  zł 
 

Oferta nie 

spełniła 

wymogów 

formalnych 
 

 

3. 

 

 

Towarzystwo Społeczno – Prawne 

w Wągrowcu 

 

Promocja 

zatrudnienia  

i aktywizacji 

zawodowej osób 

pozostających bez 

pracy i zagrożonych 

zwolnieniem 

 z pracy  
 
 

 

,,SZKOLENIA DLA OSÓB 

BEZROBOTNYCH 2018” 

 

2.935 zł 
 

Oferta nie 

spełniła 

wymogów 

formalnych 
 

 

4. 

 

 

Towarzystwo Społeczno – Prawne 

w Wągrowcu 

 

Nauka, edukacja, 

oświata  

i wychowanie 
 

 

,,EDUKACJA DLA KAŻDEGO 2018” 

 

3.900 zł 
 

Oferta nie 

spełniła 

wymogów 

formalnych 
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5. 

 

 

Wągrowieckie Stowarzyszenie 

Społeczno – Kulturalne 

 im. Stanisława Przybyszewskiego  

w Wągrowcu  
 

 

 

Kultura i sztuka 

 

NAGRODA DLA 

NAJWYBITNIEJSZEGO 

ABSOLWENTA SZKOŁY ŚREDNIEJ 

POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

,,STACH 2018” 

 

 

1.690 zł 
 

0,00 zł 

 

6. 

 

 

Wągrowieckie Stowarzyszenie 

Społeczno – Kulturalne 

 im. Stanisława Przybyszewskiego  

w Wągrowcu  
 

 

Kultura i sztuka 
 

WARSZTATY HISTORYCZNE 

,,RUCH OPORU  

W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ 

NA TERENIE ZIEMI 

WĄGROWIECKIEJ” 
 

 

2.300 zł 
 

1.500 zł 

 

7. 

 

 

Stowarzyszenie Pomocy Uczniom 

im. Jana Pawła II w Mieścisku 

 

Turystyka 

 i krajoznawstwo 

  

 

,,WYCIECZKA TURYSTYCZNO – 

KRAJOZNAWCZA 

MŁODZIEŻOWEJ ORKIESTRY 

DĘTEJ DO FRANCJI” 
 

 

8.000 zł 
 

4.500 zł 

 

8. 

 

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  

Oddział Miejski w Wągrowcu 

 

 

Upowszechnianie 

wiedzy 

konsumenckiej 
 

 

KONKURS PLASTYCZNY  

,,MAŁY KONSUMENT 2018” 

 

2.000 zł 
 

2.000 zł 

 

9. 

 

 

Polski Związek Wędkarski – Koło 

Wągrowiec 

 

Wspieranie  

i upowszechnianie 

kultury fizycznej 
 

 

ZAWODY WĘDKARSKIE: 

 MEMORIAŁ HENRYKA 

PAPRZYCKIEGO 
 

 

3.150 zł 
 

2.600 zł 

 

10. 

 

 

Polski Związek Wędkarski – Koło 

Wągrowiec 

 

 

Wspieranie  

i upowszechnianie 

kultury fizycznej 
 

 

,,DRUŻYNOWE ZAWODY 

WĘDKARSKIE O PUCHAR LATA 

NA PAŁUKACH” 

 

 

4.140 zł 
 

0.00 zł 

 

11. 

 

 

 

 
 

Towarzystwo Społeczno Prawne  

w Wągrowcu 

 

 

 

Nauka, edukacja, 

oświata  

i wychowanie 
 

 

,,EDUKACJA DLA KAŻDEGO 2018” 
 

3.900 zł 
 

1.000 zł 

 

12. 

 

 

Promocja 

zatrudnienia 

 i aktywizacja 

zawodowa 
 

 

,,SZKOLENIE DLA OSÓB  

BEZROBOTNYCH 2018” 

 

2.935 zł 
 

1.000 zł 

 

13. 

 

 

Wągrowiecki Uniwersytet 

Trzeciego Wieku 
 

 

Kultura i sztuka 
 

ŚPIEWNIK WĄGROWIECKIEGO 

UNIWERSYTETU  

TRZECIEGO WIEKU 
 

 

380 zł 
 

380 zł 

 

14. 

 

 

Wągrowieckie Towarzystwo 

Edukacyjno – Muzyczne  

w Wągrowcu 
 

 

Kultura i sztuka 
 

FILHARMONIA PAŁUCKA 

ZAPRASZA 

 

4.000 zł 

 

 

4.000 zł 

 

Podsumowanie konkursu w trybie pozakonkursowym: 

a) w trybie pozakonkursowym tzw. ,,małych grantów” 8 organizacji pozarządowych 

złożyło łącznie 14 ofert. Nie złożono ofert wspólnych. 

b) przyznano 9 dotacji w łącznej wysokości 19.980 zł, natomiast 3 oferty nie spełniły 

wymogów formalnych (przekroczone 90 dni na realizację zadania) w związku z czym 

nie otrzymały dotacji, 2 oferty nie otrzymały dotacji z powodu negatywnej oceny 

merytorycznej. 

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

pozakonkursowym. 
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3. Podsumowanie współpracy finansowej 
 

  W 2018 roku w trybie konkursowym i pozakonkursowym złożono łącznie 74 oferty,  

z których dofinansowano 30 zadań o charakterze powiatowym. 

 Podsumowanie Programu Współpracy pod względem wykorzystania środków 

finansowych przeznaczonych na jego realizację przedstawia tabela nr 4. 

  Tabela nr 4 

Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu Współpracy 

Powiatu Wągrowieckiego z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku 
 

 

Ogólna kwota 

przeznaczona na realizację  

Programu Współpracy 
 

 
 

Wykorzystana kwota dotacji: 

 

150.000,00 zł 
 

Wskaźnik wykonania: 

92,65% 

 

Pozostała kwota:  

11.020,00 zł, co stanowi   
 

7,35 % 
 

 

Tryb konkursowy 

 

 

Tryb pozakonkursowy – tzw. 

,,małe granty” 
 

 

119.000 zł  
 

 

19.980 zł 

 

 

Suma: 138.980 zł 
 

 

 

 Zbiorcze sprawozdanie rzeczowe i finansowe z dotacji przyznanych organizacjom 

pozarządowym w I otwartym konkursie ofert w 2018r. przedstawia załącznik nr 1. 

Zbiorcze sprawozdanie rzeczowe i finansowe z dotacji przyznanych organizacjom 

pozarządowym w II otwartym konkursie ofert w 2018r. przedstawia załącznik nr 2. 

 Zbiorcze sprawozdanie rzeczowe i finansowe z dotacji przyznanych organizacjom 

pozarządowym w 2018r. w trybie tzw. ,,małych grantów” przedstawia załącznik nr 3. 

 Wysokość niewykorzystanych/zwróconych środków finansowych z dotacji udzielonych 

w trybie konkursowym i pozakonkursowym w 2018r. przedstawia załącznik nr 4. 

  

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: 
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 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: 

 10 kwietnia 2018r. –  spotkanie informacyjno – szkoleniowe dotyczące finansowania 

organizacji pozarządowych zorganizowane przez Posłankę do Parlamentu 

Europejskiego Krystynę Łybacką we współpracy ze Starostą Powiatu Wągrowieckiego;  

 10 lipca 2018r.  – szkolenie pt. ,,Nowe regulacje prawne dotyczące ochrony danych 

osobowych”. Prelegentem szkolenia był p. Piotr Wlaź; 

 1 października 2018r. zorganizowano spotkanie konsultacyjne poświęcone projektowi 

uchwały w sprawie ,,Rocznego Programu Współpracy Powiatu Wągrowieckiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2019 rok”. 

2. Konsultacje aktów prawa miejscowego 
 

W 2018 roku skonsultowano 11 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 16.03.2018r. do 21.03.2018r.); 

2) uchwalenia zmian w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji 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 16.03.2018r. do 21.03.2018r.); 

3) określenia kryteriów rekrutacji do placówek zapewniających opiekę i wychowanie 

uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki (termin konsultacji od 12.04.2018r.  

do 18.04.2018r.); 

4) określenia zasad rozliczania obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli,  

dla których ustalony plan jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego,  

zasad udzielania i rozmiaru obniżek w obowiązku realizacji zajęć, tygodniowego 
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obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie 

zaocznej i kształcenia na odległość oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin 

poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość, a także 

określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół i placówek 

niewymienionych w ust. 3 art. 42 Karty Nauczyciela, pedagogów, psychologów, 

logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (termin konsultacji 

od 21.05.2018r. do 04.06.2018r.); 

5) uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia ,,Regulaminu przyznawania 

nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat wągrowiecki 

dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw” (termin konsultacji od 21.05.2018r. 

do 04.06.2018r.); 

6) zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Wągrowieckiego spółkom wodnym, 

trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania  

(termin konsultacji od 22.05.2018r. do 05.06.2018r.); 

7) uchwalenia zmian w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu  

(termin konsultacji od 15.06.2018r. do 20.06.2018r.); 

8) określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie  

lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym 

się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Powiatu Wągrowieckiego 

(termin konsultacji od 30.08.2018r. do 12.09.2018r.); 

9) „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Wągrowieckiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2019 rok” (termin konsultacji od 13.09.2018r. do 26.09.2018r.);  

10) ustalenia wysokości opłat za usunięcie z drogi i przechowywanie pojazdów w 2019r.   

(termin konsultacji od 05.11.2018r. do 18.11.2018r.); 

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

pływających w 2019 roku (termin konsultacji od 05.11.2018r. do 18.11.2018r.). 

 

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

internetowej powiatu informacji o działalności i inicjatywach podejmowanych przez 

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

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

wągrowieckiego” zawierającej m.in. aktualny wykaz organizacji pozarządowych 

działających na terenie powiatu wągrowieckiego, 

b) bezpłatne udostępnianie sal urzędu, 

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

udzielanie informacji na temat procesu rejestracji oraz funkcjonowania stowarzyszeń, 

d) bezpłatne udostępnianie biura w Starostwie Powiatowym na potrzeby siedziby  

4 Stowarzyszeń: 

 Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę, 

 Związek Strzelecki ,,Strzelec” Rzeczypospolitej Polskiej, 

 Zarząd Miejski Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Wągrowcu, 

 Polski Związek Niewidomych Okręg Wielkopolski z siedzibą w Poznaniu Zarząd   

Koła w Wągrowcu. 
 

 

IV. PODSUMOWANIE 
 
 

 Współpraca powiatu wągrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku odbywała się na 

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

Uważamy bowiem, że kreowanie pozytywnych relacji z organizacjami pozarządowymi wpływa 

na efektywniejsze realizowanie przedsięwzięć na rzecz powiatu wągrowieckiego i jego 

mieszkańców. 

 Rosnąca liczba organizacji pozarządowych i podejmowanych przez nie przedsięwzięć 

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

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

na  wykorzystanie tego potencjału przy realizacji zadań publicznych oraz efektywniejszej 

działalności na rzecz lokalnego środowiska. 

 Obowiązek przedłożenia niniejszego sprawozdania Radzie Powiatu Wągrowieckiego 

oraz jego publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie do 31 maja 2019 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 ze zm.).  

 

     Wicestarosta 

           Michał Piechocki
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          Załącznik nr 1 

,,Zbiorcze sprawozdanie rzeczowe i finansowe z przyznanych dotacji organizacjom pozarządowym w I konkursie ofert w 2018r.  

 

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. 

 

 

,,Konkurs 
recytatorski poezji 

patriotycznej” 

 
Nauka, edukacja, 

oświata  

i wychowanie 

 

Organizacja 

konkursów 

poszerzających 

wiedzę 

 i umiejętności 

uczniów lub 

przedsięwzięć  

o charakterze 

edukacyjnym  

o zasięgu 

powiatowym 

(ponadgminnym) 
 

 

Wągrowieckie 

Stowarzyszenie 

Społeczno-Kulturalne  

im. Stanisława 

Przybyszewskiego 

w Wągrowcu 

 

Młodzież z klas  
VII-VIII szkół 

podstawowych i III 

klas gimnazjalnych 
 

Miejsce:  
I Liceum 

Ogólnokształcące  

w Wągrowcu 

 

Członkowie 
Stowarzyszenia, 

wolontariat jedna 

osoba  
 

 

 

Nie 
dotyczy 

 

1.400 zł 
 

1.400 zł 
 

80  zł 
 

100 zł 

wkład 
osobowy 

 

 

 

 

1.400 zł 
kwota 

wykorzystanej  

dotacji 

 

A) 
Umowa zawarta  

i zrealizowana 
 

 

Konkurs recytatorski dla młodzieży  
z klas VII-VIII szkół podstawowych  

i III klas gimnazjalnych odbył się  

w I Liceum Ogólnokształcącym  
w Wągrowcu. 

CELE: 

 propagowanie zainteresowania 
literaturą polską,  

 pogłębianie wiedzy dotyczącej 
polskich poetów, 

 promowanie szkoły ponadgimnazjalnej  
powiatu wągrowieckiego wśród 

młodzieży, 

 doskonalenie umiejętności recytator-

skich i publicznych wystąpień, 

 uczczenie 100 rocznicy odzyskania 
niepodległości. 
 

REZULTATY: 

 udział uczniów klas gimnazjalnych  
i szkół podstawowych z powiatu, 

 konkurs odbywał się w szkole przez co 
rozpowszechniono promocje 

działalności w mediach lokalnych  

i społecznościowych. 
 

 

2. 
 

 

,,Wągrowiec: czas 

odnaleziony – 
społeczna wystawa 

internetowa 

 o powstaniu 
wielkopolskim” 

 

Kultura i sztuka 

 

Organizacja  

i koordynacja  

 

Wągrowieckie 

Stowarzyszenie 

Społeczno-Kulturalne  

im. Stanisława 

Przybyszewskiego 

w Wągrowcu 

 

Mieszkańcy powiatu 

wągrowieckiego,  
ze szczególnym 

uwzględnieniem 

młodzieży szkolnej 
 

Powstał portal 

internetowy 

 

Członkowie 

Stowarzyszenia, 
historyk Muzeum 

Regionalnego  

w Wągrowcu, 
Dyrektor Muzeum 

Regionalnego  

w Wągrowcu 
 

 

Nie 

dotyczy 

 

6.850 zł 
 

5.000 zł 
 

319,80 zł 

 

400 zł 

wkład 

osobowy 

 

5.000 zł 

kwota 
wykorzystanej  

dotacji 

 

A) 

Umowa zawarta  
i zrealizowana 

 

 

Zadanie polegało na stworzeniu portalu 

internetowego o charakterze kulturalno- 
historyczno-edukacyjnym, na którym 

zamieszczone zostały zdigitalizowane 

archiwalia dotyczące powstania 
wielkopolskiego wraz z ich opisem. 

Stowarzyszenie wraz z Muzeum 

Regionalnym w Wągrowcu zainicjowa-
ło w szkołach i wśród mieszkańców 

akcję społeczną, mającą na celu 

zebranie pamiątek po powstańcach  
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L.p. 
 

Nazwa i zakres 

zadania 

 

Oferent 
 

Liczba i rodzaj 

beneficjentów 

zadania 

 

Wkład pozafinansowy 

oferenta 
 

 

Źródło finansowania 
 

Umowa: 

a) zawarta 

 i zrealizowana 

b) nie została 

zawarta 

c) zawarta ale  

niezrealizowana 

d)rozwiązana 

przez Powiat  

z przyczyn 

zależnych  

od organizacji 

 

Korzyści wynikające z realizacji 

zadania, osiągnięte cele i rezultaty 

(w tym liczbowe określenie działań  

np. ilość szkoleń, kursów, 

warsztatów, programów, konkursów, 

imprez, projektów, materiałów 

promocyjnych i informacyjnych itp. 

podać nazwę i tematykę) 

 

Liczba osób 

zaangażowanych  

w realizację 

zadania (w tym 

wolontariusze) 

 

Wkład 

rzeczowy 

 

Wnioskowana 

kwota dotacji 

 

Wysokość 

dotacji  

z powiatu 

 

Środki 

własne  

i środki  

z innych 

 źródeł 

 

Kwota 

wykorzystanej/ 

niewykorzystanej 

dotacji 

  

przedsięwzięć 

kulturalnych  

(m. in. festiwali, 
koncertów, plenerów 

czy audycji 

muzycznych)  
o zasięgu 

ponadgminnym dla 

dzieci, młodzieży  
i dorosłych 

 

 

        
 

i powstaniu wielkopolskim, które 

stanowiły internetową wystawę  

z okazji 100. rocznicy powstania 
wielkopolskiego i odzyskania 

niepodległości. 

CELE: 

 włączenie społeczności lokalnej, w tym 

szczególnie młodzieży w obchody 100 
rocznicy powstania wielkopolskiego  

i odzyskania niepodległości, 

 kształtowanie wśród młodzieży 
patriotyzmu, 

 poszerzanie wiedzy o powstaniu  
wielkopolskim dzięki technologiom 

informacyjno - komunikacyjnym, 

 poznawanie przez młodzież historii 
rodzinnych, historii regionu i kraju. 
 

REZULTATY: 

 powstanie portalu internetowego  
dotyczącego powstania 

wielkopolskiego, 

 zainicjowanie akcji społecznej, mającej 
na celu pozyskanie pamiątek związa-

nych z powstańcami i powstaniem 
wielkopolskim, 

 mieszkańcy i zainteresowane osoby 
zostały aktywnie zaangażowane  

w obchody 100-lecia, 

 młodzież zainteresowała się historią 
swoich przodków, 

 portal stał się wystawą internetową  

i bazą danych dla wszystkich 

zainteresowanych. 
 

 

3. 

 

 

,,Treningi piłkarskie 

oraz udział  

w rozgrywkach Ligii 
Wielkopolsko-Lubuskiej 

dla dzieci i młodzieży 

 w Powiecie 
Wągrowieckim”  

 

Fundacja Piotra 

Reissa w Poznaniu 

 

Dzieci  

i młodzież w wieku  

4-15 lat 
 

Treningi piłkarskie 
odbywały się na boisku  

i na hali sportowej 

 

Wolontariat 2 osoby,  

asystent trenera 

 

 

Nie 

dotyczy 

 

10.000 zł 
 

5.000 zł 
 

2.580 zł  
 

 

 

Zadanie w trakcie 

rozliczania 

 

 

 

 

Zadanie w trakcie 

rozliczania 

 

 

System szkolenia w Akademii 

Piłkarskiej Reissa oparty jest na 

modelach: holenderskim i katalońskim. 
Zajęcia odbywały się w małych grupach 

(w tygodniu 2-3 jednostki treningowe 

dla każdej z grup wiekowych).  
W Wielkopolsko-Lubuskiej Lidze  
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L.p. 
 

Nazwa i zakres 

zadania 

 

Oferent 
 

Liczba i rodzaj 

beneficjentów 

zadania 

 

Wkład pozafinansowy 

oferenta 
 

 

Źródło finansowania 
 

Umowa: 

a) zawarta 

 i zrealizowana 

b) nie została 

zawarta 

c) zawarta ale  

niezrealizowana 

d)rozwiązana 

przez Powiat  

z przyczyn 

zależnych  

od organizacji 

 

Korzyści wynikające z realizacji 

zadania, osiągnięte cele i rezultaty 

(w tym liczbowe określenie działań  

np. ilość szkoleń, kursów, 

warsztatów, programów, konkursów, 

imprez, projektów, materiałów 

promocyjnych i informacyjnych itp. 

podać nazwę i tematykę) 

 

Liczba osób 

zaangażowanych  

w realizację 

zadania (w tym 

wolontariusze) 

 

Wkład 

rzeczowy 

 

Wnioskowana 

kwota dotacji 

 

Wysokość 

dotacji  

z powiatu 

 

Środki 

własne  

i środki  

z innych 

 źródeł 

 

Kwota 

wykorzystanej/ 

niewykorzystanej 

dotacji 

  

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  
 

  

w Szkole 

Podstawowej  

nr 1 w Wągrowcu 
 

      
  

Piłkarskiej bierze udział 200 zespołów  

z Wielkopolski i z województwa 

Lubuskiego. W ramach każdej kategorii 
wiekowej drużyny podzielone są na 

grupy. Rozgrywki dla grupy A (2011 

i młodsi) oraz B1 (2009 i 2010), w tych 
grupach wiekowych nie jest prowadzo-

na klasyfikacja. Chodzi o integrację 

zawodników oraz naukę zasad. 
Rozgrywki dla grupy B2 (2007 2008) 

oraz C (2003 i 2006), młodzi piłkarze 

biorą udział w regularnie odbywających 
się pojedynkach piłkarskich, w których 

rywalizują o miejsce najwyższe na 

podium. Najlepsze zespoły z poszcze-
gólnych grup z rundy jesiennej zmierzą 

się ze sobą w rundzie wiosennej w tzw. 

Lidze Mistrzów. Pozostałe drużyny 
powalczą w Lidze Europejskiej. 
                        

CELE: 

 podniesienie umiejętności młodych 
piłkarzy (4-15 lat),  

 propagowanie zdrowego stylu życia  
wśród zawodników oraz zachęcanie 

dzieci i młodzieży do rekreacji 

ruchowej jako aktywności fizycznej 
podejmowanej dla wypoczynku na 

terenie powiatu wągrowieckiego, 

 wpajanie zasad ,,fair-play” nie tylko  
na boisku ale i w życiu codziennym, 

 ciągłość szkolenia. 
 

REZULTATY: 

 rozwój sportowy młodych zawodników 
 promocja powiatu wągrowieckiego,  

jako powiatu propagującego zdrowy  

i sportowy tryb życia, 

 propagowanie współzawodnictwa  

w duchu fair play, 

 zapewnienie ciągłości szkolenia. 
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L.p. 
 

Nazwa i zakres 

zadania 

 

Oferent 
 

Liczba i rodzaj 

beneficjentów 

zadania 

 

Wkład pozafinansowy 

oferenta 
 

 

Źródło finansowania 
 

Umowa: 

a) zawarta 

 i zrealizowana 

b) nie została 

zawarta 

c) zawarta ale  

niezrealizowana 

d)rozwiązana 

przez Powiat  

z przyczyn 

zależnych  

od organizacji 

 

Korzyści wynikające z realizacji 

zadania, osiągnięte cele i rezultaty 

(w tym liczbowe określenie działań  

np. ilość szkoleń, kursów, 

warsztatów, programów, konkursów, 

imprez, projektów, materiałów 

promocyjnych i informacyjnych itp. 

podać nazwę i tematykę) 

 

Liczba osób 

zaangażowanych  

w realizację 

zadania (w tym 

wolontariusze) 

 

Wkład 

rzeczowy 

 

Wnioskowana 

kwota dotacji 

 

Wysokość 

dotacji  

z powiatu 

 

Środki 

własne  

i środki  

z innych 

 źródeł 

 

Kwota 

wykorzystanej/ 

niewykorzystanej 

dotacji 

 

4. 
 

 

,,XXV Jubileuszowe 

Sienneńskie Biegi 

Przełajowe, Sienno” 

 

Wspieranie  

i upowszechnianie 

kultury fizycznej 

 

Organizacja  
i koordynacja 

przedsięwzięć  

(m.in. imprez, 
meczy, treningów, 

zajęć sportowych) 

sportowych  
i sportowo – 

rekreacyjnych  

o zasięgu 
ponadgminnym dla 

dzieci, młodzieży  

i dorosłych  
 

 

Stowarzyszenie 

Europejskiego 

Dziedzictwa 

Kulturowego  

w Siennie 

 

Liczba uczestników  

600-800 w wieku  

od 5 do 80 lat 
 

Miejsce:  

na terenach 
rekreacyjnych  wokół 

Szkoły Podstawowej  

im. ks. Jakuba Wujka  
w Siennie 

 

30 wolontariuszy  
 

Nie 

dotyczy 

 

5.000 zł 
 

3.000 zł 
 

2.000 zł 

 

 
3.000 zł 

z innych 

źródeł:  
Gmina 

Wągrowiec 

 
 

4.960 zł 

wkład 
osobowy 

 

 

3.000 zł 

kwota 

wykorzystanej  
dotacji   

 

 

A) 

Umowa zawarta  

i zrealizowana 

 

Cykliczna impreza masowa, sportowa. 

Biegi odbywały się na terenach 

rekreacyjnych wokół Szkoły 
Podstawowej im. ks. Jakuba Wujka  

w Siennie. Liczba uczestników 475  

w wieku od 5 do 80 lat. 
 

REZULTATY: 

 promocja zdrowego stylu życia 

 oraz aktywnego wypoczynku, 

 wpływ na świadomość mieszkańców 

i poprawę ogólnej kondycji fizycznej, 

 popularyzacja masowego biegania, 

 promocja powiatu wągrowieckiego, 

 podnoszenie sprawności fizycznej 

dzieci i młodzieży szkolnej, a także 

dorosłych biorących udział w biegach, 

 wykorzystanie lokalnych zasobów 

przyrodniczych, 

 integracja międzypokoleniowa 

społeczności wiejskiej wokół 
wspólnych celów, 

 umocnienie lokalnych partnerstw, 

 pogłębienie i ukierunkowanie 
aktywności społecznej. 

 

 

5. 
 

 

,,I powiatowe spotkanie 

integracyjne dla dzieci 

niepełnosprawnych  
i ich rodzin” 

 

Działalność 

 na rzecz osób 

niepełnosprawnych 
 

Wspieranie inicjatyw 
podejmowanych na 

rzecz ograniczenia 

skutków 
niepełnosprawności 

oraz zapobiegania 

wykluczeniu 
społecznemu 

 

Stowarzyszenie  

Na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych 

,,Iskra Nadziei”  

w Damasławku  

 

141 osób w tym 

niepełnosprawnych 

 i ich opiekunowie  
z powiatu 

wągrowieckiego 

 

10 osób 
 

Nie 

dotyczy 

 

9.636,50 zł 
 

9.636,50 zł 

 

1.980,00 zł 
 

9.635,90 zł 

 kwota 

wykorzystanej  
dotacji   

 

0,60 gr  

kwota 

niewykorzystanej 

dotacji 
   

 

A) 

Umowa zawarta  

i zrealizowana 

 

CELE: 

 stworzenie warunków do pełnej 

integracji łącznie dla 141 osób, w tym 
dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin 

oraz opiekunów z terenu powiatu 

wągrowieckiego wraz z umożliwie-

niem im bezpłatnego dostępu do 

konsultacji w zakresie rehabilitacji, 

jako elementu wpływającego na 
ograniczenie skutków 

niepełnosprawności  

i wykluczenia wśród uczestników 
spotkania integracyjnego. 
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L.p. 
 

Nazwa i zakres 

zadania 

 

Oferent 
 

Liczba i rodzaj 

beneficjentów 

zadania 

 

Wkład pozafinansowy 

oferenta 
 

 

Źródło finansowania 
 

Umowa: 

a) zawarta 

 i zrealizowana 

b) nie została 

zawarta 

c) zawarta ale  

niezrealizowana 

d)rozwiązana 

przez Powiat  

z przyczyn 

zależnych  

od organizacji 

 

Korzyści wynikające z realizacji 

zadania, osiągnięte cele i rezultaty 

(w tym liczbowe określenie działań  

np. ilość szkoleń, kursów, 

warsztatów, programów, konkursów, 

imprez, projektów, materiałów 

promocyjnych i informacyjnych itp. 

podać nazwę i tematykę) 

 

Liczba osób 

zaangażowanych  

w realizację 

zadania (w tym 

wolontariusze) 

 

Wkład 

rzeczowy 

 

Wnioskowana 

kwota dotacji 

 

Wysokość 

dotacji  

z powiatu 

 

Środki 

własne  

i środki  

z innych 

 źródeł 

 

Kwota 

wykorzystanej/ 

niewykorzystanej 

dotacji 

 

6. 
 

 

,,I spartakiada 

seniorów z terenu 

Powiatu 
Wągrowieckiego” 

 

Działalność na 

rzecz osób w wieku 

emerytalnym 

 

Wspieranie działań 

aktywizujących oraz 

podnoszących 
sprawność seniorów 

z terenu Powiatu 

Wągrowieckiego 
 

 

T.K.K.F Ognisko 

Pałuki   

w Wągrowcu 

 

96 seniorów  

z Powiatu 

Wągrowieckiego 

 

10 osób – 

członkowie 

Stowarzyszenia 

 

Nie 

dotyczy 

 

6.920 zł 
 

6.920 zł 

 

1.184,00 zł 
 

6.920 zł 

kwota 

wykorzystanej  
dotacji   

 

A) 

Umowa zawarta  

i zrealizowana 

 

CELE: 

 zwiększenie poziomu motywacji 

wśród seniorów,  

 podniesienie indywidualnej 

sprawności fizycznej, 

 zmotywowanie do dalszej aktywności 

i uczestnictwa w życiu społecznym. 

 

7. 

 

 

,,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” 

 
Ochrona  

 i promocja zdrowia 

 

 

Stowarzyszenie 

 im. ks. Jerzego 

Niwarda Musolffa  

w Wągrowcu 

 

Mieszkańcy 

powiatu 
wągrowieckiego 

 

Zarząd 

Stowarzyszenia  
w ramach 

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 ze szkół 

 

Nie 

dotyczy 

 

9.000 zł 

 

 

8.600 zł 
 

3.089,07 zł 
 

8.600 zł 

kwota 
wykorzystanej  

dotacji   

 

A) 

Umowa zawarta 
 i zrealizowana 

 

 

CELE: 

 uświadomienie społeczeństwu 
zagrożeń jakie powodują choroby 

nowotworowe i znaczenia ich 

wczesnego wykrywania 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, 
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L.p. 
 

Nazwa i zakres 

zadania 

 

Oferent 
 

Liczba i rodzaj 

beneficjentów 

zadania 

 

Wkład pozafinansowy 

oferenta 
 

 

Źródło finansowania 
 

Umowa: 

a) zawarta 

 i zrealizowana 

b) nie została 

zawarta 

c) zawarta ale  

niezrealizowana 

d)rozwiązana 

przez Powiat  

z przyczyn 

zależnych  

od organizacji 

 

Korzyści wynikające z realizacji 

zadania, osiągnięte cele i rezultaty 

(w tym liczbowe określenie działań  

np. ilość szkoleń, kursów, 

warsztatów, programów, konkursów, 

imprez, projektów, materiałów 

promocyjnych i informacyjnych itp. 

podać nazwę i tematykę) 

 

Liczba osób 

zaangażowanych  

w realizację 

zadania (w tym 

wolontariusze) 

 

Wkład 

rzeczowy 

 

Wnioskowana 

kwota dotacji 

 

Wysokość 

dotacji  

z powiatu 

 

Środki 

własne  

i środki  

z innych 

 źródeł 

 

Kwota 

wykorzystanej/ 

niewykorzystanej 

dotacji 

     

z terenu powiatu 

wągrowieckiego  

i innych 

     
  

 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 były 

ilością przeprowadzonych kampanii  

i zaangażowanych w nią uczestników.  
 

W roku 2018 przeprowadzono 

następujące działania: 

 organizacja i udział w akcji 
Żonkilowe Pola Nadziei, w której 

udział wzięło 8 szkół z 3 powiatów,  

w tym 127 uczniów, 

 organizacja i udział w międzynarodo-

wej i ogólnopolskiej kampanii 

społeczno – edukacyjnej ,,Hospicjum 
to też życie” oraz kurs wolontariuszy, 

który ukończyło 11 wolontariuszy. 
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          Załącznik nr 2 

,,Zbiorcze sprawozdanie rzeczowe i finansowe z przyznanych dotacji organizacjom pozarządowym w II konkursie ofert w 2018r.  

 

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. 

 

 

,,X powiatowy 
konkurs recytatorski 

pt. ,,Na skrzydłach 

książek” połączony 
ze spotkaniem 

autorskim z osobą 

 z dziedziny 
literatury i mediów” 

 

Kultura i sztuka 

 

Organizacja  
i koordynacja 

przedsięwzięć 

kulturalnych  
(m. in. festiwali, 

koncertów, plenerów 

czy audycji 
muzycznych)  

o zasięgu 

ponadgminnym dla 
dzieci, młodzieży  

i dorosłych 
 

 

Stowarzyszenie 

Pomocy Uczniom 

im. Jana Pawła II 

w Mieścisku 

 

Uczestnicy  
ze szkół powiatu 

wągrowieckiego, 

300 uczniów  
ze Szkoły 

Podstawowej  

w Mieścisku 
 

Miejsce:  

Szkoła Podstawowa  
w Mieścisku 

 

Grono pedagogiczne 
Szkoły Podstawowej  

w Mieścisku, 

nauczyciel, 
bibliotekarz Joanna 

Rosa,  

nauczyciel-
informatyk  

Marek Klinger, 

opiekun teatru 
szkolnego  

Beata Smykowska, 
4 osoby zaproszone  

do komisji 

konkursowej 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Nie 
dotyczy 

 

3.550 zł 
 

3.550 zł 
 

562,64 zł 
 

750 zł 

wkład 
osobowy 

 

 

3.550 zł 
kwota 

wykorzystanej  

dotacji   

 

A) 
Umowa zawarta 

 i zrealizowana 

 

 

Zadanie polegało na zorganizowaniu   
X Powiatowego Konkursu Recytator-

skiego ,,Na skrzydłach książek”   

w dwóch kategoriach wiekowych  
i spotkania autorskiego z Ewą 

Chotomską, poetką, pisarką w Szkole 

Podstawowej w Mieścisku. 
Uroczystość związana była ideowo  

z jesiennymi obchodami Światowych 

Dni Bibliotek. W związku z tym  
w Szkole Podstawowej w Mieścisku 

odbywał się tzw. International  Library  
DAY. Zorganizowanie X Konkursu 

Powiatowego i spotkania autorskiego 

eksponowało doniosłą rolę bibliotek 
szkolnych w procesie dydaktycznym  

i wychowawczym. W konkursie wzięło 

udział: 40 uczestników konkursu  
w tym uczniowie ze szkół z terenu 

powiatu wągrowieckiego oraz 300 

uczniów ze Szkoły Podstawowej  
w Mieścisku. 

CELE: 

 zapoznanie się z twórczością 
wybitnych pisarzy i poetów literatury 

najnowszej, 

 podniesienie poziomu czytelnictwa  

wśród uczniów szkół podstawowych, 

 kształtowanie sfery emocjonalnej 
dzieci na tym etapie rozwojowym, 

 propagowanie idei biblioteki jako 
miejsca twórczego i bardzo cennego  

w procesie edukacji, 

 doskonalenie warsztatu recytacji, 

 wzrost zainteresowania kulturą, 

 wspomaganie procesu dydaktycznego 
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L.p. 
 

Nazwa i zakres 

zadania 

 

Oferent 
 

Liczba i rodzaj 

beneficjentów 

zadania 

 

Wkład pozafinansowy 

oferenta 
 

 

Źródło finansowania 
 

Umowa:  

a) zawarta 

i zrealizowana 

b) nie została 

zawarta 

c) zawarta ale   

niezrealizowana 

d)rozwiązana   

przez Powiat  

z przyczyn 

zależnych  

od organizacji 

 

Korzyści wynikające z realizacji 

zadania, osiągnięte cele i rezultaty 

(w tym liczbowe określenie działań  

np. ilość szkoleń, kursów, 

warsztatów, programów, konkursów, 

imprez, projektów, materiałów 

promocyjnych i informacyjnych itp. 

podać nazwę i tematykę) 

 

Liczba osób 

zaangażowanych  

w realizację 

zadania (w tym 

wolontariusze) 

 

Wkład 

rzeczowy 

 

Wnioskowana 

kwota dotacji 

 

Wysokość 

dotacji  

z powiatu 

 

Środki 

własne  

i środki  

z innych 

 źródeł 

 

Kwota 

wykorzystanej/ 

niewykorzystanej 

dotacji 

            

i wychowawczego realizowanego  

w placówkach oświatowych powiatu 

wągrowieckiego, 

 rozwijanie pasji naukowych dzieci  

i młodzieży. 
 

REZULTATY: 

 promocja szkoły, jej działań 

dydaktycznych i wychowawczych, 

 wzrost zainteresowania czytelnictwem, 

 podniesienie poziomu wiedzy o pracy 
mediów, telewizji. 

 

 

2. 

 

 

,,Powiatowy festiwal 

polskiej piosenki  
im. Ireny Jarockiej” 

 

Kultura i sztuka 

 

Organizacja  

i koordynacja 
przedsięwzięć 

kulturalnych  

(m. in. festiwali, 
koncertów, plenerów 

czy audycji 

muzycznych)  
o zasięgu 

ponadgminnym dla 

dzieci, młodzieży  
i dorosłych 

 

 

Stowarzyszenie  

Na Rzecz Rozwoju 

Gminy Wapno 

 

Uczniowie 

 z 23 szkół 
podstawowych  

i gimnazjum  

z terenu powiatu 
wągrowieckiego. 

Organizator zadania 

zakładał udział 
minimum  

15 uczestników  

w Finale 
Powiatowego 

Festiwalu Polskiej 

Piosenki  
im. Ireny Jarockiej 

 

Miejsce:  
hala sportowa przy 

Szkole Podstawowej 

w Wapnie 

 

Koordynator 

zadania Wojciech 
Rochowiak  

Prezes 

Stowarzyszenia, 
Szkolny Klub 

Wolontariusza 

w Wapnie  
przy Szkole 

Podstawowej  

w Wapnie  
(3 nauczycieli,  

6 wolontariuszy 

 
 

 

Nie 

dotyczy 

 

4.900 zł 
 

1.450 zł 
 

204,88 zł 

 

275 zł 

wkład 

osobowy 

 

1.450 zł 

kwota 
wykorzystanej  

dotacji   

 

A) 

Umowa zawarta 
 i zrealizowana 

 

 

Zadanie polegało na zorganizowaniu 

Powiatowego Festiwalu Polskiej 
Piosenki im. Ireny Jarockiej w okresie 

od 01.04.2018-31.06.2018 na hali 

sportowej przy Szkole Podstawowej  
w Wapnie. Uczestnikami byli uczniowie 

17 szkół podstawowych i gimnazjum  

z terenu powiatu wągrowieckiego. 
Konkurs Piosenki składał się z dwóch 

części: eliminacji i finału. Eliminacje 

polegały na zaproszeniu szkół  
do udziału w Festiwalu, poprzez 

wysłanie regulaminu konkursu. Szkoły 

wyłoniły spośród swoich uczniów 
jednego zwycięzcę do udziału  

w Festiwalu. Finał polegał na wystąpie-

niu reprezentantów szkół i wyłonieniu 
zwycięscy w Festiwalu Powiatowym 

przez JURY konkursowe. 

CELE: 

 spopularyzowanie Powiatowego 

Festiwalu Polskiej Piosenki im. Ireny 
Jarockiej wśród 23 szkół (wysłane 

zaproszenia), 

 podniesienie świadomości roli kultury  
i tradycji wśród uczniów z powiatu 

wągrowieckiego, 

 integracja między uczniami ze szkół, 

 zaprezentowanie swoich umiejętności  
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L.p. 
 

Nazwa i zakres 

zadania 

 

Oferent 
 

Liczba i rodzaj 

beneficjentów 

zadania 

 

Wkład pozafinansowy 

oferenta 
 

 

Źródło finansowania 
 

Umowa:  

a) zawarta 

i zrealizowana 

b) nie została 

zawarta 

c) zawarta ale   

niezrealizowana 

d)rozwiązana   

przez Powiat  

z przyczyn 

zależnych  

od organizacji 

 

Korzyści wynikające z realizacji 

zadania, osiągnięte cele i rezultaty 

 (w tym liczbowe określenie działań  

np. ilość szkoleń, kursów, 

warsztatów, programów, konkursów, 

imprez, projektów, materiałów 

promocyjnych i informacyjnych itp. 

podać nazwę i tematykę) 

 

Liczba osób 

zaangażowanych  

w realizację 

zadania (w tym 

wolontariusze) 

 

Wkład 

rzeczowy 

 

Wnioskowana 

kwota dotacji 

 

Wysokość 

dotacji  

z powiatu 

 

Środki 

własne  

i środki  

z innych 

 źródeł 

 

Kwota 

wykorzystanej/ 

niewykorzystanej 

dotacji 

            

wokalnych, 

 poszerzenie wiedzy na temat 

twórczości rodzimej wokalistki Ireny 
Jarockiej. 
 

REZULTATY: 

 popularyzacja Powiatowego Festiwalu 
Polskiej Piosenki im. Ireny Jarockiej, 

 podniesienie świadomości roli kultury 
i tradycji wśród uczniów, 

 zwiększenie integracji między 
uczniami ze szkół, 

 poszerzenie wiedzy na temat 

twórczości polskich wokalistów. 
 

 

3. 
 

,,Teatralna wiosna 

 z TPD 2018” 

 

Kultura i sztuka 

 

Organizacja  

i koordynacja 

warsztatów, zajęć, 
ćwiczeń, prób  

i innych 

przedsięwzięć  
o charakterze 

kulturalnym 
 

 

Towarzystwo 

Przyjaciół Dzieci  

Wielkopolski Oddział 

Regionalny 

Towarzystwo 

Przyjaciół Dzieci 

Oddział Miejski 

w Wągrowcu 
 

 

Dzieci, młodzież  

i dorośli  
(całe rodziny)  

ok. 200 osób 

 
Miejsce:  

sala kina Miejskiego 

Domu Kultury   
w Wągrowcu 

 

 

Członkowie 

Stowarzyszenia 
Towarzystwa 

Przyjaciół Dzieci, 

wolontariusze, 
rodzice, 

artyści teatralni 

 

Nie 

dotyczy 

 

2.000 zł 
 

2.000 zł 
 

355,55 zł 
 

900 zł 
 

świadczenie 

pieniężne  
od odbiorców 

zadania 

publicznego 
 

 

 

 

2.000 zł 

kwota 
wykorzystanej  

dotacji   

 

A) 

Umowa zawarta 
 i zrealizowana 

 

 

 

,,Teatralna Wiosna z TPD” to nagroda 

dla 200 dzieci z okazji Dnia Dziecka. 
Impreza to spektakl  teatralny dla 

dzieci, młodzieży i dorosłych połączony 

z warsztatami teatralnymi. Impreza była 
ogólnodostępna dla dzieci i młodzieży  

z terenu powiatu wągrowieckiego. 

Zadanie realizowane było w sali kina 
Miejskiego Domu Kultury  

w Wągrowcu. 

CELE: 

 promocja kultury i sztuki na terenie 

powiatu wągrowieckiego, 

 wspieranie twórczości artystycznej 

 upowszechnianie kultury, teatru  
i twórczości teatralnej, 

 popularyzacja teatru wśród dzieci  

i młodzieży z powiatu wągrowieckiego. 
 

REZULTATY: 

 propagowanie kultury, sztuki wśród 

mieszkańców powiatu poprzez 
wspólną zabawę pokoleniową, 

 integracja rodzin, 

 zagospodarowanie wolnego czasu  

dzieci i młodzieży, 

 występ aktorów w formie lalkowej  
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L.p. 
 

Nazwa i zakres 

zadania 

 

Oferent 
 

Liczba i rodzaj 

beneficjentów 

zadania 

 

Wkład pozafinansowy 

oferenta 
 

 

Źródło finansowania 
 

Umowa:  

a) zawarta 

i zrealizowana 

b) nie została 

zawarta 

c) zawarta ale   

niezrealizowana 

d)rozwiązana   

przez Powiat  

z przyczyn 

zależnych  

od organizacji 

 

Korzyści wynikające z realizacji 

zadania, osiągnięte cele i rezultaty 

(w tym liczbowe określenie działań  

np. ilość szkoleń, kursów, 

warsztatów, programów, konkursów, 

imprez, projektów, materiałów 

promocyjnych i informacyjnych itp. 

podać nazwę i tematykę) 

 

Liczba osób 

zaangażowanych  

w realizację 

zadania (w tym 

wolontariusze) 

 

Wkład 

rzeczowy 

 

Wnioskowana 

kwota dotacji 

 

Wysokość 

dotacji  

z powiatu 

 

Środki 

własne  

i środki  

z innych 

 źródeł 

 

Kwota 

wykorzystanej/ 

niewykorzystanej 

dotacji 

            

i planie żywym, 

 uczestnicy zobaczyli i poznali pracę 

aktorów oraz spróbowali swoich sił 
na deskach teatru. 

 

 

4. 
 

 

,,Regionalne zawody 
w skokach przez 

przeszkody – XVI 

Memoriał Angeliki 
Jach” 

 

Wspieranie  

i upowszechnianie 

kultury fizycznej 

 

Organizacja  

i koordynacja 

przedsięwzięć  

(m.in. imprez, 

meczy, treningów, 

zajęć sportowych) 
sportowych  

i sportowo – 

rekreacyjnych  
o zasięgu 

ponadgminnym dla 

dzieci, młodzieży  
i dorosłych  

 

 

Klub Jeździecki 

,,SOKÓŁ” 

Damasławek 

 

Dzieci, młodzież,  
 osoby dorosłe 

trenujące skoki  

przez przeszkody  
z terenu całego kraju  

oraz mieszkańcy 

powiatu 
wągrowieckiego 

i regionu jako 

publiczność 
 

Miejsce: 

gminny kompleks 
sportowo-rekreacyjny  

w Damasławku 

 
 

 

 1 delegat techniczny, 
5 sędziów, delegaci  

z Wielkopolskiego 

Związku 
Jeździeckiego, 

członkowie 

stowarzyszenia,  
6 sympatyków 

stowarzyszenia 

 
 

 

Nie 
dotyczy 

 

10.000 zł 
 

10.000 zł 
 

14.714,37 zł 
 

10.000 zł 
kwota 

wykorzystanej  

dotacji   

 

A) 
Umowa zawarta 

 i zrealizowana 

 

 

Zdanie polegało na zorganizowaniu  
i przeprowadzeniu zawodów 

sportowych o randze regionalnej  

w dyscyplinie skoki przez przeszkody   
w różnych kategoriach wraz  

z konkursem memoriałowym oraz 

zorganizowaniem pokazów i występów 
artystycznych. Łącznie wystartowało 

197 zawodników na 259 koniach  

z 58 klubów. Odbyło się 29 konkursów. 
Lokalna społeczność w ilości ok.1500 

osób stanowiła publikę i miała 

możliwość oglądania powyższych 
atrakcji.  

CELE: 

 popularyzacja walorów rekreacji 
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, 
integracja. 
 

REZULTATY: 

 popularyzacja sportów jeździeckich 
i rekreacji, 

 szereg występów artystycznych, 

 sprawdzenie umiejętności zawodników 

i koni, 

 aktywne spędzanie wolnego czasu, 

 nawiązywanie kontaktów, 

 promocja powiatu wągrowieckiego. 
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L.p. 
 

Nazwa i zakres 

zadania 

 

Oferent 
 

Liczba i rodzaj 

beneficjentów 

zadania 

 

Wkład pozafinansowy 

oferenta 
 

 

Źródło finansowania 
 

Umowa:  

a) zawarta 

i zrealizowana 

b) nie została 

zawarta 

c) zawarta ale   

niezrealizowana 

d)rozwiązana   

przez Powiat  

z przyczyn 

zależnych  

od organizacji 

 

Korzyści wynikające z realizacji 

zadania, osiągnięte cele i rezultaty 

(w tym liczbowe określenie działań  

np. ilość szkoleń, kursów, 

warsztatów, programów, konkursów, 

imprez, projektów, materiałów 

promocyjnych i informacyjnych itp. 

podać nazwę i tematykę) 

 

Liczba osób 

zaangażowanych  

w realizację 

zadania (w tym 

wolontariusze) 

 

Wkład 

rzeczowy 

 

Wnioskowana 

kwota dotacji 

 

Wysokość 

dotacji  

z powiatu 

 

Środki 

własne  

i środki  

z innych 

 źródeł 

 

Kwota 

wykorzystanej/ 

niewykorzystanej 

dotacji 

 

5. 

 

 

,,Gimnastyka 2018 

Edycja 2” 

 

Wspieranie  

i upowszechnianie 

kultury fizycznej 

 

Organizacja  

i koordynacja 
przedsięwzięć  

(m.in. imprez, 

meczy, treningów, 
zajęć sportowych) 

sportowych  

i sportowo – 
rekreacyjnych  

o zasięgu 

ponadgminnym dla 
dzieci, młodzieży  

i dorosłych  
 

 

Stowarzyszenie 

Sportowe ,,Szkwał” 

w Kamienicy 

 

Dzieci, młodzież, 

dorośli mieszkańcy 

powiatu 
wągrowieckiego 

 

Miejsce:  
Jezioro 

Kaliszańskie,   

boisko sportowe  
w Kamienicy 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Członkowie 

Stowarzyszenia  

w liczbie 2 osób  
z zarządu 

Stowarzyszenia 

Sportowego  
,,Szkwał” 

 

 

Nie 

dotyczy 

 

3.000 zł 
 

1.773,50 zł 
 

386,50 zł 

 

400 zł 
wkład 

osobowy 

 

 

1.773,50 zł 

kwota 

wykorzystanej  
dotacji   

 

A) 

Umowa zawarta 

 i zrealizowana 
 

 

 

Zadanie polegało na zorganizowaniu 12 

zajęć gimnastycznych 20 godzinnych, 

trwających po 2 godziny każde dla 
mieszkańców powiatu wągrowieckiego. 

Zajęcia prowadził profesjonalny 

instruktor/trener, który wygłosił krótki 
wykład na temat zagrożeń związanych  

z rozwojem cywilizacyjnym  

i kształtującymi się w związku z tym 
wadami postawy. Każdorazowo w 

zajęciach uczestniczyło od 7 do16 osób, 

ogółem udział wzięło 151 osób. Zajęcia 
prowadzone były w salkach 

gimnastycznych oraz na wolnym 

powietrzu ( nad Jeziorem Kaliszańskim 
lub boisku sportowym w Kamienicy), 

w lokalu wynajętym przez 

Stowarzyszenie Sportowe Szkwał na 
terenie powiatu wągrowieckiego. 

CELE: 

 popularyzacja i upowszechnianie 
aktywnego trybu życia poprzez 

organizowanie zajęć rekreacyjno- 
sportowych, 

 kształtowanie i rozbudzanie wśród 
mieszkańców powiatu zamiłowania  

do uprawiania sportu, 

 nauka i doskonalenie techniki ćwiczeń 
wpływających na poprawę aktywności 

fizycznej uczestników. 
 

REZULTATY: 

 zachęcenie do aktywnego spędzania 

czasu i zdrowego oraz sportowego 

stylu życia, 

 doskonalenie techniki oraz wsparcie 

ogólnej kondycji fizycznej i sylwetki 
ćwiczących, 

 wiedza jakie postawy są pożądane 

a jakie szkodzą zdrowiu, 

 upowszechnianie kultury fizycznej, 

 poprawa aktywności sportowej. 
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L.p. 
 

Nazwa i zakres 

zadania 

 

Oferent 
 

Liczba i rodzaj 

beneficjentów 

zadania 

 

Wkład pozafinansowy 

oferenta 
 

 

Źródło finansowania 
 

Umowa:  

a) zawarta 

i zrealizowana 

b) nie została 

zawarta 

c) zawarta ale   

niezrealizowana 

d)rozwiązana   

przez Powiat  

z przyczyn 

zależnych  

od organizacji 

 

Korzyści wynikające z realizacji 

zadania, osiągnięte cele i rezultaty 

(w tym liczbowe określenie działań  

np. ilość szkoleń, kursów, 

warsztatów, programów, konkursów, 

imprez, projektów, materiałów 

promocyjnych i informacyjnych itp. 

podać nazwę i tematykę) 

 

Liczba osób 

zaangażowanych  

w realizację 

zadania (w tym 

wolontariusze) 

 

Wkład 

rzeczowy 

 

Wnioskowana 

kwota dotacji 

 

Wysokość 

dotacji  

z powiatu 

 

Środki 

własne  

i środki  

z innych 

 źródeł 

 

Kwota 

wykorzystanej/ 

niewykorzystanej 

dotacji 

 

6. 

 

 

Turniej sportowo- 

rekreacyjny 

,,Seniorlandia 2018” 

 

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  
 

 

Wągrowiecki 

Uniwersytet 

Trzeciego Wieku 

 

36 słuchaczy 

Wągrowieckiego 

Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, 

podzielonych  

na 4 grupy 
 

Miejsce:  

hala sportowa  
przy Ośrodku Sportu 

i Rekreacji  

w Wągrowcu 

 

Zarząd 

Wągrowieckiego 

Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, 

dyrekcja OSiR-u,  

sędzia, 
ratownik medyczny 

 

 

Nie 

dotyczy 

 

670 zł 
 

670 zł 
 

50 zł 

 

70 zł 
wkład 

osobowy 

 

670 zł 

kwota 

wykorzystanej  
dotacji   

 

A) 

Umowa zawarta 

 i zrealizowana 
 

 

 

Zorganizowano turniej sportowo- 

rekreacyjny dla  36 seniorów w hali 

sportowej przy Ośrodku Sportu  
i Rekreacji w Wągrowcu. Turniej był 

rywalizacją 4 drużyn w 6 

konkurencjach. Turniej to podsumowa-
nie całorocznych zajęć z gimnastyki 

pilates i zwiększenie zaangażowania 

beneficjentów. Uczestnicy zostali 
nagrodzeni pamiątkowymi statuetkami 

zgodnie z zajętymi miejscami 

drużynowymi po sześciu 
konkurencjach. 
 

CELE: 

 wykształcenie u seniorów z powiatu 
wągrowieckiego potrzeby dbania  

o własne zdrowie, dobrą kondycję 

fizyczną i psychiczną, 

 zrozumienie egzystencjalnej potrzeby 

ruchu, jego znaczenia w podtrzymywa-

niu sprawności fizycznej i psychicznej, 

 promowanie aktywnego stylu życia. 
 

REZULTATY: 

 zwiększenie aktywności 36 
zawodników w zajęciach sportowych, 

 przeprowadzenie jednogodzinnego 
turnieju w sześciu konkurencjach, 

 integracja mieszkańców powiatu 
wągrowieckiego podczas uczciwej 

rywalizacji zakończona 

uhonorowaniem uczestników 

statuetkami. 
 

 

7. 
 

 

,,Drużynowe zawody 
wędkarskie o puchar 

Lata na Pałukach” 

 

Wspieranie  

i upowszechnianie 

kultury fizycznej 
 

 

Polski Związek 

Wędkarski Koło 

Wągrowiec 

 

Zadanie skierowane  
do organizacji, klubów, 

stowarzyszeń 

wędkarskich 
 z terenu powiatu 

wągrowieckiego,  

udział w zawodach  
od 15 do 36 osób, 

 

Członkowie zarządu 
Koła PZW   

w Wągrowcu,  

główna księgowa   
z Okręgu 

Nadnoteckiego  

PZW w Pile 

 

Nie 
dotyczy 

 

4.140 zł 
 

3.000 zł 
 

800 zł 

 

875 zł 

wkład 
osobowy 

 

 

3.000 zł 
kwota 

wykorzystanej  

dotacji   

 

A) 
Umowa zawarta 

 i zrealizowana 

 
 

 

 

Drużynowe Zawody Wędkarskie  
o Puchar Lata na Pałukach odbyły się 

nad Jeziorem Durowskim. W zawodach 

wzięło udział 13 drużyn po 3 osoby   
(39 osób). W całym przedsięwzięciu 

uczestniczyło ok. 60 osób, zawodnicy, 

kapitanowie drużyn oraz mieszkańcy 
powiatu. 
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L.p. 
 

Nazwa i zakres 

zadania 

 

Oferent 
 

Liczba i rodzaj 

beneficjentów 

zadania 

 

Wkład pozafinansowy 

oferenta 
 

 

Źródło finansowania 
 

Umowa:  

a) zawarta 

i zrealizowana 

b) nie została 

zawarta 

c) zawarta ale   

niezrealizowana 

d)rozwiązana   

przez Powiat  

z przyczyn 

zależnych  

od organizacji 

 

Korzyści wynikające z realizacji 

zadania, osiągnięte cele i rezultaty 

(w tym liczbowe określenie działań  

np. ilość szkoleń, kursów, 

warsztatów, programów, konkursów, 

imprez, projektów, materiałów 

promocyjnych i informacyjnych itp. 

podać nazwę i tematykę) 

 

Liczba osób 

zaangażowanych  

w realizację 

zadania (w tym 

wolontariusze) 

 

Wkład 

rzeczowy 

 

Wnioskowana 

kwota dotacji 

 

Wysokość 

dotacji  

z powiatu 

 

Środki 

własne  

i środki  

z innych 

 źródeł 

 

Kwota 

wykorzystanej/ 

niewykorzystanej 

dotacji 

  

Organizacja  

i koordynacja 

przedsięwzięć  

(m.in. imprez, 

meczy, treningów, 

zajęć sportowych) 
sportowych  

i sportowo – 

rekreacyjnych  
o zasięgu 

ponadgminnym dla 

dzieci, młodzieży  
i dorosłych  

 

  

w całym 

przedsięwzięciu 

wzięło udział około 
60 osób 

 

Miejsce:  
 Jezioro Durowskie 

        

CELE: 

 propagowanie wędkarstwa jako 

dyscypliny sportowej, 

 integracja zawodników, 

 propagowanie zdrowego trybu życia, 

 propagowanie rywalizacji sportowej, 

 przestrzeganie zasad i regulaminu 
połowu, ochrony ryb oraz zasad  

rywalizacji sportowej ,, FAIR PLAY”, 

 promocja powiatu wągrowieckiego 

przyjaznego dla sportowców  
i wędkarzy, 

 upowszechnianie sportu i kultury 
fizycznej wśród mieszkańców powiatu 

wągrowieckiego. 
 

REZULTATY: 

 wprowadzenie na stałe do kalendarza 
imprez powiatu wągrowieckiego 

zawodów o Puchar Lata  na Pałukach, 

 udział od 15 do 36 zawodników 
w drużynach trzy osobowych  

plus kapitanowie drużyn, 

 trzy najlepsze drużyny otrzymały 

puchary, 

 trzech najlepszych wędkarzy 

indywidualnie otrzymało pamiątkowe 

puchary, 

 dziewięciu najlepszych wędkarzy 

otrzymało nagrody rzeczowe, 

 mieszkańcy powiatu wągrowieckiego 

zapoznali się z dyscypliną sportową 

jaką jest wędkarstwo sportowe. 
 

 

8. 

 

 

,,Pożegnanie lata  

z TPD – Latawiec” 

 

Wspieranie  

i upowszechnianie 

kultury fizycznej 

 
 

 

Towarzystwo 

Przyjaciół Dzieci  

Wielkopolski Oddział 

Regionalny 

Towarzystwo 

Przyjaciół Dzieci 

Oddział Miejski 

w Wągrowcu 

 

100 uczestników  

z latawcami, 
10 uczestników 

zawodów sportowych 
 

Miejsce:  

teren Parku 600-lecia 
w Wągrowcu 

  

Członkowie 

Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci, 

pracownicy 

spółdzielni 
mieszkaniowej, 

wolontariusze, 

rodzice, nauczyciele 

 

Nie 

dotyczy 

 

3.470 zł 
 

3.000 zł 
 

2291,92 zł 

 

2.270 zł 

środki 

finansowe  
z innych 

źródeł:  

 Gmina  

 

3.000 zł 

kwota 
wykorzystanej  

dotacji   

 

A) 

Umowa zawarta 
 i zrealizowana 

 

 
 

 

40-te Święto Latawca zostało połączone  

z Festynem ,,Pożegnanie Lata”- 
impreza cykliczna, której celem było 

podtrzymanie tradycji budowy modeli  

latawców. Prezentacja ich w czasie lotu 
oraz zawody sportowe z udziałem 

dzieci z latawcami (bieg na czas, bieg  

z piłeczką i inne konkurencje  
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L.p. 
 

Nazwa i zakres 

zadania 

 

Oferent 
 

Liczba i rodzaj 

beneficjentów 

zadania 

 

Wkład pozafinansowy 

oferenta 
 

 

Źródło finansowania 
 

Umowa:  

a) zawarta 

i zrealizowana 

b) nie została 

zawarta 

c) zawarta ale   

niezrealizowana 

d)rozwiązana   

przez Powiat  

z przyczyn 

zależnych  

od organizacji 

 

Korzyści wynikające z realizacji 

zadania, osiągnięte cele i rezultaty 

(w tym liczbowe określenie działań  

np. ilość szkoleń, kursów, 

warsztatów, programów, konkursów, 

imprez, projektów, materiałów 

promocyjnych i informacyjnych itp. 

podać nazwę i tematykę) 

 

Liczba osób 

zaangażowanych  

w realizację 

zadania (w tym 

wolontariusze) 

 

Wkład 

rzeczowy 

 

Wnioskowana 

kwota dotacji 

 

Wysokość 

dotacji  

z powiatu 

 

Środki 

własne  

i środki  

z innych 

 źródeł 

 

Kwota 

wykorzystanej/ 

niewykorzystanej 

dotacji 

  

Organizacja 

i koordynacja 

przedsięwzięć  

(m.in. imprez, 

meczy, treningów, 

zajęć sportowych) 
sportowych  

i sportowo – 

rekreacyjnych  
o zasięgu 

ponadgminnym dla 

dzieci, młodzieży  
i dorosłych  

 

       

Miejska 

Wągrowiec 

   

zręcznościowe). Dodatkowe atrakcje: 

wystawa sprzętu gaśniczego straży 

pożarnej, policji, wystawa gołębi oraz 
mini plac dla dzieci, stoisko Avon, 

Tupperware, Hafty Adelka. Co roku  

swoje stoisko wystawia powiat 
wągrowiecki i promuje swoją 

działalność. Każdy zapisany modelarz 

losował dla siebie nagrodę. 
 

CELE: 

 zagospodarowanie czasu wolnego 

dzieciom i młodzieży z powiatu 
wągrowieckiego, 

 integracja dzieci i młodzieży z różnych 

środowisk, 

 popularyzacja puszczania latawców, 

 wspólne gry i zabawy, 

 zawody sportowe, 

 promocja działań Zarządu Miejskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci  

w Wągrowcu, 

 promocja powiatu wągrowieckiego. 
 

REZULTATY: 

 udział ok. 110 uczestników i ich rodzin  
oraz sympatyków: 100 osób z latawca-

mi i 10 uczestników zawodów 

sportowych, 

 wspólnie spędzony czas i poznanie 

nowych osób stanowiło dobrze 
zagospodarowany czas. 

 

 

9. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

,,XXVII Turniej Piłki 
Nożnej Drużyn 

Osiedlowych – 

MUNDIALITO” 
 

Wspieranie  

i upowszechnianie 

kultury fizycznej 
 

Organizacja  

i koordynacja 

 

Towarzystwo 

Przyjaciół Dzieci  

Wielkopolski Oddział 

Regionalny 

Towarzystwo 

Przyjaciół Dzieci 

Oddział Miejski 
w Wągrowcu 

 
 

 

Dzieci  
i młodzież z powiatu 

wągrowieckiego  

w trzech kategoriach 
wiekowych do 11 lat,  

12-13 lat i 14-15 lat 

Każda drużyna  
składała się z 5 graczy,  

bramkarza oraz  

4 rezerwowych 

 

Członkowie 
Towarzystwa 

Przyjaciół Dzieci, 

nauczyciele 
wychowania 

fizycznego, 

animatorzy sportu 
(3osoby+sędziowie), 

pracownicy 

spółdzielni  

 

Nie 
dotyczy 

 

3.000 zł 
 

2.500 zł 
 

289,09 zł 
 

2.620 zł 

środki 
finansowe  

z innych 

źródeł:  
Gmina Miejska 

Wągrowiec 

 

 

2.500 zł 
kwota 

wykorzystanej  

dotacji   

 

A) 
Umowa zawarta 

 i zrealizowana 

 

 

Zadanie polegało na racjonalizowaniu 
,,XXVII Turnieju Piłki Nożnej Drużyn 

Osiedlowych - MUNDIALITO. Turniej 

organizowany był w trzech kategoriach 
wiekowych: do 11 lat, od 12-13 lat i od 

14-15 lat. W każdej drużynie było 10 

osób. Udział wzięło 11 drużyn po 10 
osób – łącznie 110 zawodników  

oraz ok. 50 kibiców. Rozegrano 40 

meczy. Mecze rozgrywane były na 
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L.p. 
 

Nazwa i zakres 

zadania 

 

Oferent 
 

Liczba i rodzaj 

beneficjentów 

zadania 

 

Wkład pozafinansowy 

oferenta 
 

 

Źródło finansowania 
 

Umowa:  

a) zawarta 

i zrealizowana 

b) nie została 

zawarta 

c) zawarta ale   

niezrealizowana 

d)rozwiązana   

przez Powiat  

z przyczyn 

zależnych  

od organizacji 

 

Korzyści wynikające z realizacji 

zadania, osiągnięte cele i rezultaty 

(w tym liczbowe określenie działań  

np. ilość szkoleń, kursów, 

warsztatów, programów, konkursów, 

imprez, projektów, materiałów 

promocyjnych i informacyjnych itp. 

podać nazwę i tematykę) 

 

Liczba osób 

zaangażowanych  

w realizację 

zadania (w tym 

wolontariusze) 

 

Wkład 

rzeczowy 

 

Wnioskowana 

kwota dotacji 

 

Wysokość 

dotacji  

z powiatu 

 

Środki 

własne  

i środki  

z innych 

 źródeł 

 

Kwota 

wykorzystanej/ 

niewykorzystanej 

dotacji 

  

przedsięwzięć  

(m.in. imprez, 

meczy, treningów, 
zajęć sportowych) 

sportowych  

i sportowo – 
rekreacyjnych  

o zasięgu 

ponadgminnym dla  
dzieci, młodzieży  

i dorosłych 

  

Łącznie 10 osób 

8 drużyn  

po 10 zawodników 
 

Miejsce: 

boisko Orlik  
przy Szkole 

Podstawowej nr 4  

w Wągrowcu 

 

mieszkaniowej, 

wolontariusze, 

rodzice 

     
  

zasadzie ,,każdy z każdym”. Turnieje 

dostarczyły rozrywki dzieciom, które  

ze względu na trudne warunki 
materialne spędzają wakacje letnie  

w domu. Uczestnicy mieli 

zagospodarowany czas wolny pod 
opieką wychowawców- animatorów 

sportu na boisku. Turniej Piłki wpisał 

się w kalendarz imprez cyklicznych. 
 

CELE: 

 upowszechnienie kultury fizycznej, 

 zagospodarowanie czasu wolnego 
dzieciom i młodzieży z powiatu 

wągrowieckiego, 

 integracja dzieci i młodzieży z różnych 
środowisk, 

 popularyzacja gry w piłkę nożną, 

 promocja działań Zarządu Miejskiego 

Towarzystwa Przyjaciół Dzieci  
w Wągrowcu. 
 

REZULTATY: 

 w turnieju udział wzięło 110 
uczestników i ok. 50 kibiców (znajomi 

zawodników, nauczyciele, prasa 

lokalna), 

 zostali wyłonieni najlepsi bramkarze, 

strzelcy, zawodnicy i najlepsze 
drużyny, 

 aktywne spędzanie czasu, 

 zachęcenie dzieci i młodzieży z terenu 
powiatu wągrowieckiego do 

uprawiania sportu, 

 podtrzymywanie tradycji, 

 popularyzacja sportu i zdrowego stylu 
życia, 

 rozrywka dla dzieci i ich rodzin, 
mieszkańców powiatu wągrowieckiego  

w okresie wakacji letnich. 
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L.p. 
 

Nazwa i zakres 

zadania 

 

Oferent 
 

Liczba i rodzaj 

beneficjentów 

zadania 

 

Wkład pozafinansowy 

oferenta 
 

 

Źródło finansowania 
 

Umowa:  

a) zawarta 

i zrealizowana 

b) nie została 

zawarta 

c) zawarta ale   

niezrealizowana 

d)rozwiązana   

przez Powiat  

z przyczyn 

zależnych  

od organizacji 

 

Korzyści wynikające z realizacji 

zadania, osiągnięte cele i rezultaty 

(w tym liczbowe określenie działań  

np. ilość szkoleń, kursów, 

warsztatów, programów, konkursów, 

imprez, projektów, materiałów 

promocyjnych i informacyjnych itp. 

podać nazwę i tematykę) 

 

Liczba osób 

zaangażowanych  

w realizację 

zadania (w tym 

wolontariusze) 

 

Wkład 

rzeczowy 

 

Wnioskowana 

kwota dotacji 

 

Wysokość 

dotacji  

z powiatu 

 

Środki 

własne  

i środki  

z innych 

 źródeł 

 

Kwota 

wykorzystanej/ 

niewykorzystanej 

dotacji 

 

10. 

 

 

,,Cykl sześciu 

zawodów 

pływackich – dla 
dzieci i młodzieży 

klubu MKS NIELBA 

WĄGROWIEC  
w 2018 roku” 

 

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  
 

 

MKS NIELBA 

Wągrowiec 

 

20 osobowa grupa 

dzieci i młodzieży  

z klubu MKS Nielba 
Wągrowiec w wieku 

od 9 do 13 lat 

 
Zawody odbywały 

się w różnych 

miastach: Poznaniu, 
Bydgoszczy, 

Rypinie, 

Inowrocławiu 
i Toruniu 

 

Wiceprezes sekcji 

Łukasz 

Szymański, 
instruktor/trener 

Magdalena 

Szymańska, 
instruktor/trener 

Bartosz 

Kaniewski 

 

Nie 

dotyczy 

 

5.346 zł 
 

4.000 zł 
 

610 zł 

 

2.700 zł 
wkład 

osobowy 

 

2.921 zł 

świadczenia 

pieniężne od 
odbiorców 

zadania 

publicznego 

 

 

4.000 zł 

kwota 

wykorzystanej  
dotacji   

 

A) 

Umowa zawarta 

 i zrealizowana 
 

 

W zadaniu brały udział 13-20 osobowe 

grupy dzieci i młodzieży z Klubu MKS 

Nielba w 5 zawodach pływackich:  
w Rypinie, w Bydgoszczy/Osielsko,  

w Toruniu, w Inowrocławiu. Każdy 

uczestnik zadania startował w dwóch 
stylach pływackich lub w jednym stylu,  

ale w dwóch różnych dystansach. 

Pierwszy start 50 m stylem klasycznym, 
drugi start 100 m stylem dowolnym. 
 

CELE: 

 organizacja czasu wolnego dzieci  
i młodzieży, 

 wspieranie zainteresowań i rozwoju 

sportem dzieci i młodzieży, 

 upowszechnianie aktywnego spędzania 

czasu wolnego, bez używek i nałogów, 

 rozwój dzieci i młodzieży pod 

względem fizycznym, 

 integracja grupy, 

 osiągnięcie wyników sportowych 
dzieci i młodzieży. 

 

REZULTATY: 

 poprawa sprawności pływackiej, 
wydolności oraz techniki, które są 

trwałe, 

 poprawa integracji grupy oraz kadry 
trenerskiej z dziećmi i młodzieżą, 

 osiągnięte wyniki sportowe, 

 zdobywanie medali, dyplomów przez 

uczestników. 
 

 

11. 
 

Festyn ,,Wakacje 

czas zacząć” 

Srebrna Góra 2018 
 

Wspieranie  

i upowszechnianie 

kultury fizycznej 
 

Organizacja  

i koordynacja 

 

Stowarzyszenie  

Na Rzecz Rozwoju 

Gminy Wapno 

 

Dzieci i młodzież 

z powiatu 

wągrowieckiego 
 (min 50 dzieci), 

dorośli mieszkańcy, 

opiekunowie 
oraz członkowie  

i sympatycy 

Stowarzyszenia 

 

Koordynator zadania, 

Wojciech Rochowiak 

Prezes 
Stowarzyszenia, 

Bożena Pezacka-

Skarbnik 
Stowarzyszenia 

obsługa księgowa 

projektu, 

 

Nie 

dotyczy 

 

3.400 zł 
 

2.500 zł 
 

339,01zł   

 

350 zł 
wkład 

osobowy 

 

2.500 zł 

kwota 

wykorzystanej  
dotacji   

 

A) 

Umowa zawarta 

 i zrealizowana 
 

 

Festyn sportowo - rekreacyjny 

zorganizowany był dla dzieci  

i młodzieży z powiatu wągrowieckiego 
min. 50 dzieci) w Srebrnej Górze  

w plenerze na placu zabaw. Organizator 

zapewnił różne atrakcje w formie: 
zabaw i konkurencji sportowych, tańca, 

zabaw plastycznych oraz możliwości  

z bezpłatnego korzystania z zamków  
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L.p. 
 

Nazwa i zakres 

zadania 

 

Oferent 
 

Liczba i rodzaj 

beneficjentów 

zadania 

 

Wkład pozafinansowy 

oferenta 
 

 

Źródło finansowania 
 

Umowa:  

a) zawarta 

i zrealizowana 

b) nie została 

zawarta 

c) zawarta ale   

niezrealizowana 

d)rozwiązana   

przez Powiat  

z przyczyn 

zależnych  

od organizacji 

 

Korzyści wynikające z realizacji 

zadania, osiągnięte cele i rezultaty 

(w tym liczbowe określenie działań  

np. ilość szkoleń, kursów, 

warsztatów, programów, konkursów, 

imprez, projektów, materiałów 

promocyjnych i informacyjnych itp. 

podać nazwę i tematykę) 

 

Liczba osób 

zaangażowanych  

w realizację 

zadania (w tym 

wolontariusze) 

 

Wkład 

rzeczowy 

 

Wnioskowana 

kwota dotacji 

 

Wysokość 

dotacji  

z powiatu 

 

Środki 

własne  

i środki  

z innych 

 źródeł 

 

Kwota 

wykorzystanej/ 

niewykorzystanej 

dotacji 

  

przedsięwzięć  

(m.in. imprez, 

meczy, treningów, 
zajęć sportowych) 

sportowych  

i sportowo – 
rekreacyjnych  

o zasięgu 

ponadgminnym dla 
dzieci, młodzieży  

i dorosłych  
 

  

Miejsce:  

Wiejski Ośrodek 

Rekreacyjno-
Sportowy  

w Srebrnej Górze 

 

Stowarzyszenie 

Na Rzecz 

Rozwoju Gminy 
Wapno, dorośli, 

opiekunowie, 

Szkolny Klub 
Wolontariusza  

w Wapnie  

(6 wolontariuszy 
praca społeczna), 

mieszkańcy 

sołectwa Srebrna 
Góra, 

wykwalifikowana 

kadra trenerów 

     
  

dmuchanych, poczęstunku i nagród dla 

uczestników. 
 

CELE: 

 spopularyzowanie sportu i aktywnego 

spędzania czasu na świeżym powietrzu, 

 integracja dzieci z powiatu 
wągrowieckiego.  
 

REZULTATY: 

 zwiększenie aktywności sportowej  
wśród dzieci,  

 zwiększenie integracji wśród dzieci  
z powiatu wągrowieckiego, 

 stworzenie możliwości uczestniczenia 

dzieci ze wsi w formie wypoczynku 
(festyn sportowy), 

 możliwość uczestniczenia dzieci  
w bezpłatnym wydarzeniu sportowo- 

rekreacyjnym  z wachlarzem 

bezpłatnych atrakcji, 

 zwiększenie wiedzy dzieci na temat 

bezpieczeństwa podczas wakacji. 
 

 

12. 

 

 

,,Organizacja  

i koordynacja 

pływackich zawodów 
sportowych i sportowo 

– rekreacyjnych  

o zasięgu 
ponadgminnym dla 

dzieci, młodzieży” 

 

Wspieranie  

i upowszechnianie 

kultury fizycznej 

 

Organizacja  

i koordynacja 
przedsięwzięć  

(m.in. imprez, 
meczy, treningów, 

zajęć sportowych)  

 

Miejski Klub 

Pływacki 

Wągrowiec 

 

300 - 400 

uczestników 

z całego kraju, 
trenerzy, kibice 

(200-300) 

 
Miejsce:  

Aquapark Wągrowiec  

Sp. z o. o. 

 

Prezes 

Stowarzyszenia,  

12 sędziów, 
wolontariusze 

(30-40 osób),  

p. Makarewicz 
obsługa 

ratownictwa 

medycznego 

 

Nie 

dotyczy 

 

6.000 zł 
 

5.000 zł 
 

8.684,76 zł 
 

5.000 zł 

kwota 

wykorzystanej  
dotacji   

 

A) 

Umowa zawarta 

 i zrealizowana 
 

 

Zadanie polegało na zorganizowaniu 

ogólnopolskich zawodów pływackich  

o Puchar Starosty dla ok. 300 - 400 
zawodników w Aquaparku  

w Wągrowcu. Zawody sędziowali 

profesjonalni sędziowie Polskiego 
Związku Pływackiego z wieloletnim 

doświadczeniem (12 sędziów). 
 

CELE: 

 osiągnięcie wyników sportowych  
na wysokim poziomie, 

 rozwój jednostki pod względem 
fizycznym, intelektualnym i moralnym 

poprzez promowanie i upowszechnianie 
sportu, szczególnie wśród dzieci  

i młodzieży, 

 upowszechnienie wzorów aktywnego 
spędzania czasu wolnego, 
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L.p. 
 

Nazwa i zakres 

zadania 

 

Oferent 
 

Liczba i rodzaj 

beneficjentów 

zadania 

 

Wkład pozafinansowy 

oferenta 
 

 

Źródło finansowania 

 

Umowa:  

a) zawarta 

i zrealizowana 

b) nie została 

zawarta 

c) zawarta ale   

niezrealizowana 

d)rozwiązana   

przez Powiat  

z przyczyn 

zależnych  

od organizacji 

 

Korzyści wynikające z realizacji 

zadania, osiągnięte cele i rezultaty 

(w tym liczbowe określenie działań  

np. ilość szkoleń, kursów, 

warsztatów, programów, konkursów, 

imprez, projektów, materiałów 

promocyjnych i informacyjnych itp. 

podać nazwę i tematykę) 

 

Liczba osób 

zaangażowanych  

w realizację 

zadania (w tym 

wolontariusze) 

 

Wkład 

rzeczowy 

 

Wnioskowana 

kwota dotacji 

 

Wysokość 

dotacji  

z powiatu 

 

Środki 

własne  

i środki  

z innych 

 źródeł 

 

Kwota 

wykorzystanej/ 

niewykorzystanej 

dotacji 

  

sportowych  

i sportowo – 

rekreacyjnych  
o zasięgu 

ponadgminnym dla 

dzieci, młodzieży  
i dorosłych 

 

  
      

  

 wspieranie rozwoju zainteresowań 

sportem dzieci, młodzieży oraz osób 

dorosłych, 

 organizacja czasu wolnego i wolontaria-

tu. 

REZULTATY: 

 osiągnięte wyniki na stałe figurują 
w Europejskim Rankingu Pływackim 

swimrankings.net., 

 dzieci i młodzież  startująca  
i oglądająca zawody wzbogaciła swoją 

wiedzę pod względem moralnym, 

 upowszechnianie sportu oraz rozwoju 

fizycznego i intelektualnego, 

 aktywne spędzanie czasu wolnego,  
co budzi zainteresowanie sportem, 

 współzawodnictwo sportowe ma 
znaczenie dla upowszechniania 

prozdrowotnej aktywności fizycznej 
a także uczy systematyczności, 

cierpliwości i wytrwałości, kształtując 

samodyscyplinę, jak również wpływa 
korzystnie na zdrowie, 

 rozładowanie energii młodych ludzi. 
 

 

13. 

 

 

,,Wycieczki  

z TPD 2018” 

 

Turystyka  

i krajoznawstwo 

 

Organizacja  

i koordynacja 

przedsięwzięć  
(m.in. imprez, rajdów, 

spływów kajakowych 

lub obozów 
szkoleniowych) 

krajoznawczo – 

wypoczynkowych  
i turystycznych  

 

 

Towarzystwo 

Przyjaciół Dzieci  

Wielkopolski Oddział 

Regionalny 

Towarzystwo 

Przyjaciół Dzieci 

Oddział Miejski 

w Wągrowcu 

 

 

Dzieci, młodzież  

i ich dorośli 

opiekunowie 
z terenu powiatu 

wągrowieckiego 

 
Dwie wycieczki: 

pierwsza wycieczka  

do Parku Rozrywki  
dla dzieci w Jabłonnej 

 w Gminie 

Rakoniewice, 
druga wycieczka  

do Sarbinowa 

Łącznie  
w obu wyjazdach  

 

Członkowie 

Towarzystwa 

Przyjaciół Dzieci, 
kierownik 

wycieczki, 

wychowawcy, 
wolontariusze, 

rodzice 

 

Nie 

dotyczy 

 

2.000 zł 
 

2.000 zł 
 

380,02 zł 

 

3.110 zł 
świadczenia 

pieniężne  

od 
odbiorców 

zadania 

publicznego  
 

 

 

2.000 zł 

kwota 

wykorzystanej  
dotacji   

 

A) 

Umowa zawarta 

 i zrealizowana 
 

 

 

W ramach zadania zostały 

zorganizowane dwie jednodniowe 

wycieczki dla dzieci, młodzieży i ich 
dorosłych opiekunów z terenu powiatu 

wągrowieckiego. W ramach pierwszej 

wycieczki wyjazd odbył się do Parku 
Rozrywki dla dzieci w Jabłonnej (35 

dzieci oraz 15 opiekunów) w Gminie 

Rakoniewice, natomiast druga 
wycieczka odbyła się do Sarbinowa  

(28 dzieci oraz 22 opiekunów).  

Na obie wycieczki pojechało 63 dzieci  
i ich dorośli opiekunowie łącznie 100 

osób. 

CELE: 

 zagospodarowanie czasu wolnego  

dzieciom i młodzieży z powiatu 
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L.p. 
 

Nazwa i zakres 

zadania 

 

Oferent 
 

Liczba i rodzaj 

beneficjentów 

zadania 

 

Wkład pozafinansowy 

oferenta 
 

 

Źródło finansowania 

 

Umowa:  

a) zawarta 

i zrealizowana 

b) nie została 

zawarta 

c) zawarta ale   

niezrealizowana 

d)rozwiązana   

przez Powiat  

z przyczyn 

zależnych  

od organizacji 

 

Korzyści wynikające z realizacji 

zadania, osiągnięte cele i rezultaty 

(w tym liczbowe określenie działań  

np. ilość szkoleń, kursów, 

warsztatów, programów, konkursów, 

imprez, projektów, materiałów 

promocyjnych i informacyjnych itp. 

podać nazwę i tematykę) 

 

Liczba osób 

zaangażowanych  

w realizację 

zadania (w tym 

wolontariusze) 

 

Wkład 

rzeczowy 

 

Wnioskowana 

kwota dotacji 

 

Wysokość 

dotacji  

z powiatu 

 

Środki 

własne  

i środki  

z innych 

 źródeł 

 

Kwota 

wykorzystanej/ 

niewykorzystanej 

dotacji 

  

o zasięgu 

ponadgminnym dla 

dzieci, młodzieży  
i dorosłych 

 

  

uczestniczyło 

 63 dzieci oraz ich 

opiekunowie  
(ok. 100 osób) 

 

      
  

wągrowieckiego,  

 integracja dzieci i młodzieży z różnych 

środowisk,  

 wspólne gry i zabawy, 

 poznanie nowych miejsc, 

 poszerzenie wiedzy o walorach 

przyrodniczo - turystycznych 
miejscowości nadmorskiej, 

 spędzenie aktywnego czasu w Parku 
Rozrywki. 

REZULTATY: 

 dzieci/młodzież miło spędziły czas  
na wycieczkach, 

 dzieci/młodzież zawiązała nowe 
znajomości, 

 możliwość skorzystania z kąpieli 
morskiej i słonecznej, 

 zapewnienie dzieciom z terenu powiatu 

wągrowieckiego wypoczynku letniego, 

 zachęcenie dzieci do poznawania 
nowych miejsc.  

 

14. 
 

 

,,Wyjazd 6-dniowy  
do Świnoujścia, 

kontynuacja szkolenia  

z orientacji 
przestrzennej  

z instruktorem dla 

zorganizowanej grupy 
niepełnosprawnych” 

 
 

Działalność  

na rzecz osób 

niepełnosprawnych 
 
 

Wspieranie inicjatyw 

podejmowanych na 
rzecz ograniczenia 

skutków 

niepełnosprawności 
oraz zapobiegania 

wykluczeniu 

społecznemu 
 

 

Polski Związek 

Niewidomych 

Okręg 

Wielkopolski  

z siedzibą  

w Poznaniu Zarząd 

Koła Powiatowego 

w Wągrowcu 

 

20 osób 
niepełnosprawnych 

z Powiatu 

Wągrowieckiego 

 

2 osoby  
z Zarządu Koła 

Powiatowego  

w Wągrowcu 

 

Nie 
dotyczy 

 

6.500 zł 
 

6.500 zł 
 

10.844 zł 
 

6.500 zł 
kwota 

wykorzystanej  

dotacji   
 

 

A) 
Umowa zawarta 

 i zrealizowana 

 
 

 

CELE: 

 integracja społeczna grupy osób 

niepełnosprawnych,  

 radzenie sobie w pokonywaniu barier 

społecznych,  

 wyzbycie się lęku przed wyjściem  

z domu,  

 przeciwdziałanie dyskryminacji, 

 złagodzenie skutków izolacji, 

 kontynuacja zajęć szkoleniowych,  

 wzmocnienie więzi. 
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L.p. 
 

Nazwa i zakres 

zadania 

 

Oferent 
 

Liczba i rodzaj 

beneficjentów 

zadania 

 

Wkład pozafinansowy 

oferenta 
 

 

Źródło finansowania 

 

Umowa:  

a) zawarta 

i zrealizowana 

b) nie została 

zawarta 

c) zawarta ale   

niezrealizowana 

d)rozwiązana   

przez Powiat  

z przyczyn 

zależnych  

od organizacji 

 

Korzyści wynikające z realizacji 

zadania, osiągnięte cele i rezultaty 

(w tym liczbowe określenie działań  

np. ilość szkoleń, kursów, 

warsztatów, programów, konkursów, 

imprez, projektów, materiałów 

promocyjnych i informacyjnych itp. 

podać nazwę i tematykę) 

 

Liczba osób 

zaangażowanych  

w realizację 

zadania (w tym 

wolontariusze) 

 

Wkład 

rzeczowy 

 

Wnioskowana 

kwota dotacji 

 

Wysokość 

dotacji  

z powiatu 

 

Środki 

własne  

i środki  

z innych 

 źródeł 

 

Kwota 

wykorzystanej/ 

niewykorzystanej 

dotacji 

 

15. 

 

 

,,Pobierowo” 

 

Działalność na 

rzecz osób w wieku 

emerytalnym 

 

Wspieranie działań 

aktywizujących  

oraz podnoszących 
sprawność seniorów 

z terenu Powiatu 

Wągrowieckiego 
 

 

Oddział Rejonowy 

Polskiego Związku 

Emerytów, 

Rencistów  

i Inwalidów  

w Wągrowcu 

 

50 seniorów 

z terenu Powiatu 

Wągrowieckiego 

 

Zarząd Oddziału 

Rejonowego 

Polskiego 
Związku 

Emerytów, 

Rencistów  
i Inwalidów  

w Wągrowcu 

 

Nie 

dotyczy 

 

3.000 zł 
 

3.000 zł 
 

24.460,22 zł 
 

3.000 zł 

kwota 

wykorzystanej  
dotacji   

 

 

A) 

Umowa zawarta 

 i zrealizowana 
 

 

CELE: 

Zachęcanie osób w wieku emerytalnym 

do aktywności i integracji poprzez 
stworzenie możliwości rozszerzania 

kontaktów społecznych poprzez 

aktywne uczestnictwo w życiu 
społecznym.  

 

16. 

 

 

,,Trójmiasto 

 i okolice” 
 

Działalność na 

rzecz osób w wieku 

emerytalnym 

 

Wspieranie działań 
aktywizujących  

oraz podnoszących 

sprawność seniorów 
z terenu Powiatu 

Wągrowieckiego 
 

 

Oddział Rejonowy 

Polskiego Związku 

Emerytów, 

Rencistów  

i Inwalidów  

w Wągrowcu 

 

42 seniorów z terenu 

Powiatu 
Wągrowieckiego 

 

 

Zarząd Oddziału 

Rejonowego 
Polskiego 

Związku 

Emerytów, 
Rencistów  

i Inwalidów  

w Wągrowcu 

 

Nie 

dotyczy 

 

3.500 zł 
 

3.500 zł 
 

18.454,22 zł 
 

3.500 zł 

kwota 
wykorzystanej  

dotacji   

 

 

A) 

Umowa zawarta 
 i zrealizowana 

 

 

CELE: 

 zachęcanie i motywowanie do 
aktywnego trybu życia,  

 rozwijanie i kształtowanie potrzeb 
poznawania nowych regionów Polski, 

 podniesienie wiedzy z zakresu 
kultury i historii regionu, 

 kształtowanie potrzeb poznawczych  

i przeżyć patriotycznych. 

 

17. 
 

 

,,Tygodniowy 
wyjazd integracyjny 

do Świnoujścia” 

 

Działalność na 

rzecz osób w wieku 

emerytalnym 

 

Wspieranie działań 

aktywizujących  
oraz podnoszących 

sprawność seniorów 
z terenu Powiatu 

Wągrowieckiego 

 
 

 

Oddział Rejonowy 

Polskiego Związku 

Emerytów, 

Rencistów  

i Inwalidów  

w Skokach 

 

 

50 osób 
 

Zarząd Oddziału 
Rejonowego 

Polskiego 

Związku 
Emerytów, 

Rencistów  

i Inwalidów  
w Skokach 

 

Nie 
dotyczy 

 

5.000 zł 
 

4.000 zł 
 

36.500 zł 
 

4.000 zł  
kwota 

wykorzystanej  

dotacji   
 

 

A) 
Umowa zawarta 

 i zrealizowana 

 

 

CELE: 

 poprawa motywacji i kondycji 

psychicznej uczestników,  

 nawiązanie nowych kontaktów, 

przyjaźni i poprawa relacji 

społecznych. 
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L.p. 
 

Nazwa i zakres 

zadania 

 

Oferent 
 

Liczba i rodzaj 

beneficjentów 

zadania 

 

Wkład pozafinansowy 

oferenta 
 

 

Źródło finansowania 

 

Umowa:  

a) zawarta 

i zrealizowana 

b) nie została 

zawarta 

c) zawarta ale   

niezrealizowana 

d)rozwiązana   

przez Powiat  

z przyczyn 

zależnych  

od organizacji 

 

Korzyści wynikające z realizacji 

zadania, osiągnięte cele i rezultaty 

(w tym liczbowe określenie działań  

np. ilość szkoleń, kursów, 

warsztatów, programów, konkursów, 

imprez, projektów, materiałów 

promocyjnych i informacyjnych itp. 

podać nazwę i tematykę) 

 

Liczba osób 

zaangażowanych  

w realizację 

zadania (w tym 

wolontariusze) 

 

Wkład 

rzeczowy 

 

Wnioskowana 

kwota dotacji 

 

Wysokość 

dotacji  

z powiatu 

 

Środki 

własne  

i środki  

z innych 

 źródeł 

 

Kwota 

wykorzystanej/ 

niewykorzystanej 

dotacji 

 

18. 

 

 

,,Aktywność 

edukacyjna, a jakość 

życia osób starszych” 
 

Działalność na 

rzecz osób w wieku 

emerytalnym 
 

Wspieranie działań 

aktywizujących  

oraz podnoszących 
sprawność seniorów 

z terenu Powiatu 

Wągrowieckiego 
 

 

Wągrowiecki 

Uniwersytet 

Trzeciego Wieku 

 

83 osoby – seniorzy 

z terenu powiatu 

wągrowieckiego 

 

3 osoby z Zarządu 

Wągrowieckiego 

Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku 

 

 

Nie 

dotyczy 

 

7.180 zł 
 

7.000 zł 
 

370 zł 
 

7.000 zł 

kwota 

wykorzystanej  
dotacji   

 

 

A) 

Umowa zawarta 

 i zrealizowana 

 

 

CELE: 

 zaaktywizowano i podniesiono 

sprawność intelektualną 83 osób  
w wieku emerytalnym w zakresie 

poruszania się w sferze nazewnictwa 

obcojęzycznego,  

 integracja i ćwiczenia pamięci 

roboczej seniorów. 

 

19. 

 

 

,,Rozpocznij 

bezpieczne wakacje 
z TPD 2018” 

 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Towarzystwo 

Przyjaciół Dzieci  

Wielkopolski Oddział 

Regionalny 

Towarzystwo 

Przyjaciół Dzieci 

Oddział Miejski 

w Wągrowcu 

 

 

85 dzieci ze szkoły 

Podstawowej Nr 3  
w Wągrowcu, 

6 opiekunów 

 

 

7 członków 

Zarządu 
Towarzystwa 

Przyjaciół Dzieci, 

przedstawiciele 
służby zdrowia, 

straż pożarna, 

policja, 
pielęgniarka 

 

Nie 

dotyczy 

 

2.000 zł 
 

2.000 zł 
 

126,89 zł 
 

2.000 zł 

kwota 
wykorzystanej  

dotacji   

 

 

A) 

Umowa zawarta 
 i zrealizowana 

 

 

CELE: 

W ośrodku WIELSPIN – teren przy 
domku ogniskowym został 

zorganizowany piknik połączony 

z prelekcją, pokazem i bezpośrednim 
uczestnictwem dzieci. Przedstawiciele 

służby zdrowia, straży pożarnej oraz 

policji przekazali informacje na temat 
bezpieczeństwa podczas wakacji. 

Udostępniono dzieciom możliwość 

obejrzenia wozu strażackiego oraz 
radiowozu. Pielęgniarka uczyła 

opatrywania ran oraz pokazała jak 

posługiwać się stetoskopem. 
W zadaniu uczestniczyło 85 dzieci,  

6 opiekunów oraz 7 członków 

Zarządu TPD. Uczestnicy mogli sami 
wyrazić swoje spostrzeżenia i pytania, 

nauczyć się jak udzielać pierwszej 

pomocy.  
 

REZULTATY: 

 dzieci dowiedziały się jak radzić sobie  

w trudnych sytuacjach,  

 zwiększyła się ich świadomość 

społeczna a zdobyta wiedza zostanie na 
długo w pamięci i będzie miała 

zastosowanie w przyszłości. 
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L.p. 
 

Nazwa i zakres 

zadania 

 

Oferent 
 

Liczba i rodzaj 

beneficjentów 

zadania 

 

Wkład pozafinansowy 

oferenta 
 

 

Źródło finansowania 

 

Umowa:  

a) zawarta 

i zrealizowana 

b) nie została 

zawarta 

c) zawarta ale   

niezrealizowana 

d)rozwiązana   

przez Powiat  

z przyczyn 

zależnych  

od organizacji 

 

Korzyści wynikające z realizacji 

zadania, osiągnięte cele i rezultaty 

(w tym liczbowe określenie działań  

np. ilość szkoleń, kursów, 

warsztatów, programów, konkursów, 

imprez, projektów, materiałów 

promocyjnych i informacyjnych itp. 

podać nazwę i tematykę) 

 

Liczba osób 

zaangażowanych  

w realizację 

zadania (w tym 

wolontariusze) 

 

Wkład 

rzeczowy 

 

Wnioskowana 

kwota dotacji 

 

Wysokość 

dotacji  

z powiatu 

 

Środki 

własne  

i środki  

z innych 

 źródeł 

 

Kwota 

wykorzystanej/ 

niewykorzystanej 

dotacji 

 

20. 

 

 

,,Prowadzenie 

szkoleń ratowników 

wodnych” 
 

Porządek  

i bezpieczeństwo 

publiczne 

 

Wspieranie 
przedsięwzięć 

mających na celu 

niesienie pomocy  
w akcjach 

ratowniczych  

oraz prowadzenie 
szkoleń ratowników 

wodnych 

 

WOPR 

Województwa 

Wielkopolskiego 

Oddział Powiatowy 

w Wągrowcu 

 

Odbiorcami zadania 

były 4 osoby – 

ratownicy z terenu 
powiatu 

wągrowieckiego  

a pośrednimi 
odbiorcami byli 

wszyscy mieszkańcy 

powiatu, którzy  
w okresie letnim 

korzystali z usług  

na terenie kąpielisk 
 i basenów na 

terenie powiatu 

wągrowieckiego 

 

Ratownicy 

 

Nie 

dotyczy 
 

 

4.000 zł 
 

4.000 zł 
 

428 zł 
 

4.000 zł 

kwota 

wykorzystanej  
dotacji   

 

A) 

Umowa zawarta  

i zrealizowana 

 

CELE: 

Zakładane cele mają charakter trwały, 

ponieważ zapewnienie bezpieczeństwa  
społeczeństwu jest priorytetem  

i najważniejszym zadaniem WOPR.  
Głównymi osiągniętymi celami było: 

 zapewnienie bezpieczeństwa 

mieszkańcom powiatu wągrowieckiego 
podczas ich wypoczynku nad wodą,  

w tym na plażach dzikich, 

 wykształcenie u społeczeństwa 
poczucia świadomości 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, 

 realizacja ww. celów poprzez 
organizacje patroli z udziałem 

wykwalifikowanych ratowników – 
płetwonurków, 

 podniesienie kwalifikacji grupy 

interwencyjnej, która ma możliwości 
przeszukiwania i poszukiwania pod 

wodą. 

REZULTATY: 

Zakładanym rezultatem było 

przeprowadzenie szkolenia nurkowania 

dla 4 osób. PADI, nurkowanie  

w jeziorze 5 h dziennie przez okres 10 

dni na 1 osobę, logistyka, sprzęt i gazy 
a po ukończeniu kursu certyfikat. Kurs 

nurkowania został ukończony przez  

4 osoby, co jest związane z podniesie-
niem kwalifikacji nurka, tym samym 

zapewnienie bezpieczeństwa osób 

kąpiących się. Poziom został 
sprawdzony egzaminem praktycznym  
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L.p. 
 

Nazwa i zakres 

zadania 

 

Oferent 
 

Liczba i rodzaj 

beneficjentów 

zadania 

 

Wkład pozafinansowy 

oferenta 
 

 

Źródło finansowania 

 

Umowa:  

a) zawarta 

i zrealizowana 

b) nie została 

zawarta 

c) zawarta ale   

niezrealizowana 

d)rozwiązana   

przez Powiat  

z przyczyn 

zależnych  

od organizacji 

 

Korzyści wynikające z realizacji 

zadania, osiągnięte cele i rezultaty 

(w tym liczbowe określenie działań  

np. ilość szkoleń, kursów, 

warsztatów, programów, konkursów, 

imprez, projektów, materiałów 

promocyjnych i informacyjnych itp. 

podać nazwę i tematykę) 

 

Liczba osób 

zaangażowanych  

w realizację 

zadania (w tym 

wolontariusze) 

 

Wkład 

rzeczowy 

 

Wnioskowana 

kwota dotacji 

 

Wysokość 

dotacji  

z powiatu 

 

Środki 

własne  

i środki  

z innych 

 źródeł 

 

Kwota 

wykorzystanej/ 

niewykorzystanej 

dotacji 

            

i pisemnym przez wszystkie osoby 

szkolące się. Wskaźnikiem było 

otrzymanie certyfikatu przez wszystkie 
4 osoby po zakończeniu szkolenia. 

 

 

21. 

 

 

 

Organizacja  

V Powiatowego 
Spotkania ze Sztuką  

pt. ,,Wiosna Teatralna 

Mieścisko 2018 – 
Mikroelementy  

w cudownych 

bakaliach” 

 
Ochrona  

 i promocja zdrowia 

 

Organizacja  
i koordynacja działań 

związanych z promocją 

i ochroną zdrowia 
adresowanych  

do różnych grup 

odbiorców (m.in. 
konkursy, kampanie, 

szkolenia, prelekcje, 

warsztaty, publikacje) 
 

 

Stowarzyszenie 

Pomocy Uczniom 

im. Jana Pawła II  

w Mieścisku 

 

W projekcie 

uczestniczyło ponad  
60 uczniów ze szkół 

podstawowych 

powiatu 
wągrowieckiego 

oraz około 100 

uczniów Szkoły 
Podstawowej  

w Mieścisku.  
20 opiekunów 

konkursowych 

 

 

Grono Pedagogiczne 

Szkoły Podstawowej  
w Mieścisku. 

Wystąpienia dzieci 

oceniali aktorzy  
z Wędrownego Teatru 

Lalek Małe Mi 

 

Nie 

dotyczy 
 

 

 

5.500 zł 
 

5.000 zł 
 

508,01 zł 

 
 

 

600 zł  
wkład 

osobowy  

 

4.759,50 zł 

 kwota 
wykorzystanej  

dotacji   

 
240,50 zł 

kwota 

niewykorzystanej 
dotacji   

(zwrócona  
na konto 

Zleceniodawcy) 

 
Powód: 

zorganizowano 

tańszy autokar na 
wyjazd do teatru 

w Poznaniu     
   

 

A) 

Umowa zawarta  
i zrealizowana 

 

CELE: 

Niewątpliwym osiągniętym rezultatem 
jest wzrost zainteresowania tematyką 

zdrowia oraz mikro-elementami. 

Podjęte działania miały dydaktyczno – 
wychowawczy efekt. Liczba szkół, 

które zgłosiły swój udział w konkursie, 

świadczy o trafności przeprowadzonych  
działań. Każda edycja projektu ma 

nowatorski charakter, co niewątpliwie 
przełożyło się na wzrost 

zainteresowania działaniami 

podejmowanymi w Szkole 
Podstawowej im. S. Czarnieckiego 

w Mieścisku. Koncepcja imprezy 

stworzona została z myślą o rozwoju 
intelektualnym i emocjonalnym 

dziecka. Niewątpliwie zwiększono 

aktywność sceniczną dziecka, 
przyczyniono się poprzez projekt do 

wzrostu kultury słowa. Uczniowie 

spotkali się z aktorami Teatru Lalek, 
którzy zrealizowali warsztaty 

profilaktyczne pn. ZDROWE 

JEDZENIE – DOBRE MYŚLENIE. 
Miały one formę prozdrowotną,  

dotyczyły higieny, oddechu, ćwiczeń 

gimnastycznych, ubioru itp. 
 

REZULTATY: 

Działalność prozdrowotna Wiosny 

Teatralnej jest zadaniem 

długofalowym realizowanym z myślą 
o małych dzieciach. Realizując to 

zadanie następuje wzrost świadomości 

dziecka na temat jego własnego 
rozwoju i jego wpływu na stan  

swojego zdrowia. Dzieci nauczyły 
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L.p. 
 

Nazwa i zakres 

zadania 

 

Oferent 
 

Liczba i rodzaj 

beneficjentów 

zadania 

 

Wkład pozafinansowy 

oferenta 
 

 

Źródło finansowania 

 

Umowa:  

a) zawarta 

i zrealizowana 

b) nie została 

zawarta 

c) zawarta ale   

niezrealizowana 

d)rozwiązana   

przez Powiat  

z przyczyn 

zależnych  

od organizacji 

 

Korzyści wynikające z realizacji 

zadania, osiągnięte cele i rezultaty 

(w tym liczbowe określenie działań  

np. ilość szkoleń, kursów, 

warsztatów, programów, konkursów, 

imprez, projektów, materiałów 

promocyjnych i informacyjnych itp. 

podać nazwę i tematykę) 

 

Liczba osób 

zaangażowanych  

w realizację 

zadania (w tym 

wolontariusze) 

 

Wkład 

rzeczowy 

 

Wnioskowana 

kwota dotacji 

 

Wysokość 

dotacji  

z powiatu 

 

Środki 

własne  

i środki  

z innych 

 źródeł 

 

Kwota 

wykorzystanej/ 

niewykorzystanej 

dotacji 

    
      

  

się że, istnieje wiele składników 

pokarmowych (minerały i witaminy 

znajdujące się w bakaliach), które  
w trosce o zdrowie w różnych 

pokarmach należy spożywać. W celu 

pomiaru osiągniętych rezultatów 
zastosowano ankietę, której celem 

było rozeznanie przyswojenia przez 

uczniów wiedzy o bakaliach. 
Punktowane były grupowo 

prezentacje sceniczne przedstawione 

przez dzieci: I miejsce zajęła Szkoła 
Podstawowa Nr 3 z Wągrowca,  

II miejsce zajęła Szkoła Podstawowa  

z Mieściska i III miejsce Szkoła 
Podstawowa Nr 2 z Wągrowca. 
 

 

22. 

 

 

Szkolenie   
„Jedz zdrowo  

i rośnij w siłę z TPD 

2018” 

 
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) 

 
 

 

Towarzystwo 

Przyjaciół Dzieci  

Wielkopolski Oddział 

Regionalny 

Towarzystwo 

Przyjaciół Dzieci 

Oddział Miejski 
w Wągrowcu 

 

 

20 uczniów  
ze Szkoły Podstawowej  

im. Marii Konopnickiej   

w Wągrowcu 
 

 

Szkolenie  

prowadził  

w siedzibie 

Centrum 

Kettelball  

w Wągrowcu 

Trener 

Personalny  

Maciej Dziekan  

 

Nie 
dotyczy 

 

 

 

2.900 zł 
 

1.000 zł 
 

72,48 zł 
 

1.000 zł 
kwota 

wykorzystanej  

dotacji   
 

 

A) 
Umowa zawarta  

i zrealizowana 

 
 

 

CELE: 

W siedzibie Centrum Kettelball   

w Wągrowcu odbyło się szkolenie 

prowadzone  przez trenera 
personalnego Pana Marka Dziekana. 

W szkoleniu udział wzięło 20 

uczniów ze szkoły Podstawowej  
im. Marii Konopnickiej w Wągrowcu. 

Celem szkolenia było: 

 wpojenie zdrowych nawyków  
i zachęcenie do zdrowego, 

sportowego spędzania czasu, 

 poprawa świadomości prozdrowotnej 
uczestników odbytego szkolenia oraz 

nabycie praktycznych umiejętności 

prowadzenia zdrowego trybu życia,  

 prawidłowe odżywianie i aktywność 
fizyczna, 

 zwiększenie świadomości społecznej 
w zakresie diet i treningów, którą 

młodzież będzie umiała stosować  

w przyszłości. 
 

REZULTATY: 

Zorganizowano szkolenie, na którym  
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L.p. 
 

Nazwa i zakres 

zadania 

 

Oferent 
 

Liczba i rodzaj 

beneficjentów 

zadania 

 

Wkład pozafinansowy 

oferenta 
 

 

Źródło finansowania 

 

Umowa:  

a) zawarta 

i zrealizowana 

b) nie została 

zawarta 

c) zawarta ale   

niezrealizowana 

d)rozwiązana   

przez Powiat  

z przyczyn 

zależnych  

od organizacji 

 

Korzyści wynikające z realizacji 

zadania, osiągnięte cele i rezultaty 

(w tym liczbowe określenie działań  

np. ilość szkoleń, kursów, 

warsztatów, programów, konkursów, 

imprez, projektów, materiałów 

promocyjnych i informacyjnych itp. 

podać nazwę i tematykę) 

 

Liczba osób 

zaangażowanych  

w realizację 

zadania (w tym 

wolontariusze) 

 

Wkład 

rzeczowy 

 

Wnioskowana 

kwota dotacji 

 

Wysokość 

dotacji  

z powiatu 

 

Środki 

własne  

i środki  

z innych 

 źródeł 

 

Kwota 

wykorzystanej/ 

niewykorzystanej 

dotacji 

            

dzieci zapoznały się jaj dobierać 

prawidłowo diety, co jest zdrowe  

a co nie. Rezultaty zostały osiągnięte 
w całości. Dzieci słuchając prelekcji  

o promowaniu zdrowego żywienia 

chętnie uczestniczyły w rozmowie  
z trenerem na temat jak dobierać 

dietę, co jeść, w jakich ilościach aby 

utrzymać zdrową i wysportowaną 
sylwetkę. Na zakończenie szkolenia 

wszyscy uczestnicy wzięli udział  

w ćwiczeniach z trenerem 
personalnym. Potwierdzeniem 

aktywności dzieci była sporządzona 

dokumentacja fotograficzna oraz lista 
uczestników.  

 

 

23. 

 

 

 

 

,,Promocja regionu 
na turnieju 

europejskim  

w Wiedniu” 
 

Działania na rzecz 

integracji europejskiej 

oraz rozwijania 

kontaktów  

i współpracy między 

społeczeństwami 
 

Organizacja 

przedsięwzięcia 

propagującego przede 
wszystkim kontakty 

polsko – niemieckie 

i/lub polsko – czeskie  
w oparciu o partnerów 

zagranicznych Powiatu 

Wągrowieckiego tj. 
Powiat Luneburg oraz 

Stowarzyszenie Gmin 

Sedlczany lub inne 
 

 

Wągrowiecki 

Uniwersytet 

Trzeciego Wieku  

 

Tancerze 
Wągrowieckiego 

Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku 

 

Zarząd WUTW, 
instruktor tańca,  

8 tancerzy będący 

członkami 
Wągrowieckiego 

Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku   

 

Nie 
dotyczy 

 

 

2.000 zł 
 

2.000 zł 
 

900 zł 
 

145 zł 

środki 
finansowe 

własne 

 
755 zł 

środki 

finansowe  
z innych 

źródeł:  

Gmina Miejska 
Wągrowiec 

 

 

2.000 zł 
kwota 

wykorzystanej  

dotacji   

 

 

A) 
Umowa zawarta  

i zrealizowana 

 

 

CELE: 

Tancerze będący członkami WUTW 

reprezentowali Powiat Wągrowiecki 

przed publicznością europejską na 
Pierwszym Europejskim Festiwalu 

Tańca Hula w Wiedniu. Poprzez 

charakterystyczne jednolite stroje, 
taniec i materiały o regionie 

promowano powiat wągrowiecki. 

Opiekunem była młoda Olesia  
z Ukrainy. Poszerzono grono realnych, 

nie wirtualnych znajomych w różnym 

wieku, o podobnych zainteresowaniach. 
Radość zespołu była ogromna, wszyscy 

poczuli się docenieni. Zespół otrzymał 

propozycję występów w 2019 roku na 
Słowacji. 

REZULTATY: 

 promocja powiatu wągrowieckiego  
i jego walorów w Wiedniu, 

 zdobyto trzy puchary, 

 nawiązano kontakty międzynarodowe 

z tancerzami w różnym wieku. 
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Załącznik Nr 3 

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

tzw. ,,małe granty” w 2018r.” 

 

L.p. 
 

Nazwa i zakres 

zadania 

 

Oferent 
 

Liczba i rodzaj 

beneficjentów 

zadania 

 

Wkład pozafinansowy 

oferenta 
 

 

Źródło finansowania 
 

Umowa:  

a) zawarta 

 i zrealizowana 

b) nie została 

zawarta 

c) zawarta ale   

niezrealizowana 

d)rozwiązana 

przez Powiat  

z przyczyn 

zależnych  

od organizacji 

 

Korzyści wynikające z realizacji 

zadania, osiągnięte cele i rezultaty  

(w tym liczbowe określenie działań  

np. ilość szkoleń, kursów, 

warsztatów, programów, konkursów, 

imprez, projektów, materiałów 

promocyjnych i informacyjnych itp. 

podać nazwę i tematykę) 

 

Liczba osób 

zaangażowanych 

w realizację 

zadania  

(w tym 

wolontariusze) 

 

Wkład 

rzeczowy 

 

Wnioskowana 

kwota dotacji 

 

Wysokość 

dotacji 

 z powiatu 

 

Środki 

własne  

i środki  

z innych 

źródeł 

 

Kwota 

wykorzystanej/ 

niewykorzystanej 

dotacji 

 

1. 
 

 

 

,, Edukacja dla 
każdego 2018” 

 

Nauka, edukacja, 

oświata  

i wychowanie 

 

Organizacja 

konkursów 

poszerzających 

wiedzę 

 i umiejętności 

uczniów lub 

przedsięwzięć  

o charakterze 

edukacyjnym  

o zasięgu 

powiatowym 

(ponadgminnym) 
 

 

Towarzystwo 

Społeczno – Prawne  

w Wągrowcu 

 

Dzieci, młodzież 
i dorośli mieszkańcy 

powiatu 

wągrowieckiego 
(minimum 100 osób) 

 

Miejsce:  
siedziby szkół, 

przedszkoli oraz 

miejsca spotkań 
seniorów 

i w MOS Gołańczy 

 

Członkowie 
Stowarzyszenia 

 

Nie 
dotyczy 

 

3.900 zł 
 

1.000 zł 
 

800 zł 
 

1.000 zł 
kwota 

wykorzystanej  

dotacji   

 

A) 
Umowa zawarta  

i zrealizowana 

 

CELE: 

Zadanie polegało na zorganizowaniu  

i przeprowadzeniu 5 szkoleń z podstaw 

prawa w tym np. prawa cywilnego, 
karnego, administracyjnego, 

konsumenckiego dla mieszkańców 

powiatu wągrowieckiego w tym  
w szczególności dla młodzieży 

szkolnej, młodzieży z Młodzieżowego 

Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy oraz 
dla seniorów. Stowarzyszenie 

przeprowadziło 5 szkoleń po 1,5 

godziny dla 127 osób. Szkolenia 
przybliżyły grupom społecznym wiedzę 

na temat podstawowych przepisów  

z różnych dziedzin prawa obowiązują-
cego w Polsce w sposób dla nich 

zrozumiały. 
 

REZULTATY: 

 upowszechnianie edukacji i oświaty 
wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, 

 przeprowadzenie pięciu 1,5 godzin-
nych szkoleń m.in. z zakresu prawa 

cywilnego, karnego, administracyjne-

go, konsumenckiego dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych zamieszkałych 

na terenie powiatu wągrowieckiego, 

 podnoszenie świadomości prawnej  
w społeczeństwie w zakresie 

podstawowych przepisów prawa 
obowiązującego w Polsce poprzez 

zamieszczenie na stronie internetowej 

Stowarzyszenia biuletynu o tematyce 
prawnej pn. ,,Edukacja dla każdego 

2018”. 
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L.p. 
 

Nazwa i zakres 

zadania 

 

Oferent 
 

Liczba i rodzaj 

beneficjentów 

zadania 

 

Wkład pozafinansowy 

oferenta 
 

 

Źródło finansowania 
 

Umowa:  

a) zawarta 

 i zrealizowana 

b) nie została 

zawarta 

c) zawarta ale   

niezrealizowana 

d)rozwiązana 

przez Powiat  

z przyczyn 

zależnych  

od organizacji 

 

Korzyści wynikające z realizacji 

zadania, osiągnięte cele i rezultaty  

(w tym liczbowe określenie działań  

np. ilość szkoleń, kursów, 

warsztatów, programów, konkursów, 

imprez, projektów, materiałów 

promocyjnych i informacyjnych itp. 

podać nazwę i tematykę) 

 

Liczba osób 

zaangażowanych 

w realizację 

zadania  

(w tym 

wolontariusze) 

 

Wkład 

rzeczowy 

 

Wnioskowana 

kwota dotacji 

 

Wysokość 

dotacji 

 z powiatu 

 

Środki 

własne  

i środki  

z innych 

źródeł 

 

Kwota 

wykorzystanej/ 

niewykorzystanej 

dotacji 

 

2. 

 

 
 

 

,,Warsztaty 

historyczne Ruch 

oporu w czasie  
II wojny światowej 

na terenie ziemi 

wągrowieckiej” 
 

Kultura i sztuka 

 
Organizacja  

i koordynacja 

warsztatów, zajęć, 
ćwiczeń, prób  

i innych 

przedsięwzięć  
o charakterze 

kulturalnym 
 

 

Wągrowieckie 

Stowarzyszenie 

Społeczno-Kulturalne  

im. Stanisława 

Przybyszewskiego 

w Wągrowcu 

 

Młodzież szkół 

średnich, 

podstawowych 
 (ok. 10-20 uczniów) 

oraz społeczność 

lokalna 
 

Warsztaty 

historyczne 
kilkudniowe  

w Muzeum 

Regionalnym, 
jeden dzień 

warsztatów 

przeznaczony  
był  na wyjazd  

do Poznania 

 

 

Materiały do 

publikacji zostały 

zebrane przez 
młodzież ze szkół 

 

 

 

Nie 

dotyczy 

 

 

2.300 zł 
 

1.500 zł 
 

200 zł 

wkład 

osobowy 

 

 

 

1.500 zł 

kwota 

wykorzystanej  
dotacji   

 

A) 

Umowa zawarta  

i zrealizowana 

 

                      CELE: 
Zadanie polegało na zorganizowaniu  

warsztatów historycznych dla 
młodzieży szkół średnich. 

Tematem był ruch oporu na terenie 

ziemi wągrowieckiej w czasie II wojny 
światowej. Udział wzięło 11 uczniów  

z I Liceum Ogólnokształcącego  

i z Zespołu Szkół nr 2 w Wągrowcu. 
Kilkudniowe warsztaty odbywały  

się w Muzeum Regionalnym.  

Młodzież zbierała informacje  na 
podstawie publikacji, materiałów  

z muzeum, relacji wspomnień 

mieszkańców i potomków osób 
zaangażowanych w ruch oporu. 

Następnie przygotowali materiał, który 

ukazał się w formie publikacji 
papierowej i internetowej. Publikację 

promowano wśród młodzieży  

i mieszkańców poprzez przygotowanie 
zajęć w szkole podstawowej i średniej. 

 

REZULTATY: 

 poszerzenie wiedzy wśród młodzieży 
na temat ruchu konspiracyjnego na 

ziemi wągrowieckiej podczas II wojny 

światowej, 

 wydanie z zebranych przez młodzież 

materiałów broszury w formie papie-
rowej i internetowej, 

 rozpowszechnianie broszury wśród 

młodzieży i dorosłych, 

 przeprowadzenie przez młodzież 

zajęć w szkołach i podzielenie się 
zebraną wiedzą. 

 

 

3. 
 

 

,, Śpiewnik 
Wągrowieckiego 

Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku” 

 
 

 

Wągrowiecki 

Uniwersytet 

Trzeciego Wieku 

 

Przyszli słuchacze 
oraz członkowie 

Stowarzyszenia 

 

Członkowie, 
stowarzyszenia, 

którzy w formie 

wolontariatu 
zbierali teksty  

 

Nie 
dotyczy 

 

380 zł 
 

380 zł 
 

20 zł 
 

 

380 zł 
niewykorzystana 

dotacja 
 

Powód:  
krótki termin 

 

C) 
Umowa zawarta 

ale   

niezrealizowana 

 

CELE: 

Zadanie miało polegać na przygotowa-

niu i wydrukowaniu śpiewnika (80stron  

w nakładzie 100 sztuk) przewidzianego  
do użytku obecnych i przyszłych  
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L.p. 
 

Nazwa i zakres 

zadania 

 

Oferent 
 

Liczba i rodzaj 

beneficjentów 

zadania 

 

Wkład pozafinansowy 

oferenta 
 

 

Źródło finansowania 
 

Umowa:  

a) zawarta 

 i zrealizowana 

b) nie została 

zawarta 

c) zawarta ale   

niezrealizowana 

d)rozwiązana 

przez Powiat  

z przyczyn 

zależnych  

od organizacji 

 

Korzyści wynikające z realizacji 

zadania, osiągnięte cele i rezultaty  

(w tym liczbowe określenie działań  

np. ilość szkoleń, kursów, 

warsztatów, programów, konkursów, 

imprez, projektów, materiałów 

promocyjnych i informacyjnych itp. 

podać nazwę i tematykę) 

 

Liczba osób 

zaangażowanych 

w realizację 

zadania  

(w tym 

wolontariusze) 

 

Wkład 

rzeczowy 

 

Wnioskowana 

kwota dotacji 

 

Wysokość 

dotacji 

 z powiatu 

 

Środki 

własne  

i środki  

z innych 

źródeł 

 

Kwota 

wykorzystanej/ 

niewykorzystanej 

dotacji 

  

Kultura i sztuka 

 

Organizacja  
i koordynacja 

warsztatów, zajęć, 

ćwiczeń, prób  
i innych 

przedsięwzięć  

o charakterze 
kulturalnym 

 

   

 
    

 

na zebranie 

materiałów 

i przygotowanie 
śpiewnika do 

druku 

  

słuchaczy Wągrowieckiego 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

Zaangażowanymi mieli być wszyscy 
członkowie stowarzyszenia, którzy  

w formie wolontariatu mieli zbierać 

teksty piosenek, 4 rodzaje utworów:  

 patriotyczne i historyczne, 

 na ludowo związane z powiatem 
wągrowieckim,  

 na turystycznym szlaku,  

 biesiadne. 
 

PLANOWANE REZULTATY: 

 zaktywizowanie słuchaczy WUTW  
do zgromadzenia utworów, 

 integracja przy wspólnym śpiewaniu, 

 odkrycie radości ze wspólnego 

śpiewania, 

 usprawnienie pamięci i funkcjonowa-

nia mózgu. 
 

 

4. 
 

 

,,Filharmonia 

Pałucka Zaprasza” 

 

Kultura i sztuka 

 

Organizacja  
i koordynacja 

warsztatów, zajęć, 

ćwiczeń, prób  
i innych 

przedsięwzięć  

o charakterze 
kulturalnym 

 

 

Wągrowieckie 

Towarzystwo 

Edukacyjno - 

Muzyczne 

 

Lokalna 

społeczność, 

słuchacze 
 

Miejsce:  

koncerty  
i próby w sali 

koncertowej 

Państwowej Szkoły 
Muzycznej I stopnia 

im. Bronisława 

Zielińskiego 
w Wągrowcu 

 

Członkowie 

orkiestry dętej 

Wągrowieckiego 
Towarzystwa 

Edukacyjno- 

Muzycznego 

 

Nie 

dotyczy 

 

4.000 zł 
 

4.000 zł 
 

250 zł 

wkład 

osobowy 
 

 

4.000 zł 

kwota 

wykorzystanej  
dotacji   

 

A) 

Umowa zawarta  

i zrealizowana 

 

CELE: 

Kontynuacja organizacji cyklu 

koncertów muzycznych oraz 
prowadzenie prób orkiestry dętej 

Wągrowieckiego Towarzystwa 

Edukacyjno - Muzycznego. Projekt 
polegał na wykorzystaniu 

infrastruktury szkoły i potencjału 

ludzkiego do upowszechniania kultury 
muzycznej. Zostały zorganizowane  

4 koncerty. 
 

REZULTATY 

 zorganizowano 4 koncerty, 

 przeprowadzano próby orkiestry dętej 

WTEM (systematycznie w  piątki – 
szkolne dni robocze), 

 udokumentowano wykonanie zadania 
poprzez zrobienie zdjęć, 

 prowadzono kroniki. 
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L.p. 
 

Nazwa i zakres 

zadania 

 

Oferent 
 

Liczba i rodzaj 

beneficjentów 

zadania 

 

Wkład pozafinansowy 

oferenta 
 

 

Źródło finansowania 
 

Umowa:  

a) zawarta 

 i zrealizowana 

b) nie została 

zawarta 

c) zawarta ale   

niezrealizowana 

d)rozwiązana 

przez Powiat  

z przyczyn 

zależnych od 

organizacji 

 

Korzyści wynikające z realizacji 

zadania, osiągnięte cele i rezultaty  

(w tym liczbowe określenie działań  

np. ilość szkoleń, kursów, 

warsztatów, programów, konkursów, 

imprez, projektów, materiałów 

promocyjnych i informacyjnych itp. 

podać nazwę i tematykę) 

 

 
 

 

Liczba osób 

zaangażowanych 

w realizację 

zadania  

(w tym 

wolontariusze) 

 

Wkład 

rzeczowy 

 

Wnioskowana 

kwota dotacji 

 

Wysokość 

dotacji 

 z powiatu 

 

Środki 

własne  

i środki  

z innych 

źródeł 

 

Kwota 

wykorzystanej/ 

niewykorzystanej 

dotacji 

 

5. 
 

 

,,Gimnastyka 2018” 

 

Wspieranie  

i upowszechnianie 

kultury fizycznej 

 

Organizacja  

i koordynacja 

przedsięwzięć  

(m.in. imprez, 

meczy, treningów, 

zajęć sportowych) 
sportowych  

i sportowo – 

rekreacyjnych  
o zasięgu 

ponadgminnym dla 

dzieci, młodzieży  
i dorosłych  

 

 

Stowarzyszenie 

Sportowe ,,Szkwał” 

w Kamienicy 

 

Osoby bierne 

fizycznie  

i dotąd niećwiczące, 
mieszkańcy  

z powiatu 

wągrowieckiego  
i członkowie 

Stowarzyszenia 

 
Miejsce:  

lokal zapewniony przez 

Stowarzyszenie 
Sportowe ,,Szkwał”  

na terenie powiatu 

wągrowieckiego,  
zajęcia również  

odbywały się  

na wolnym powietrzu 

 

 

Wolontariusz 
 

Nie 

dotyczy 

 

3.000 zł 
 

3.000 zł 

 

300 zł 

wkład 

osobowy 

 

3.000 zł 

kwota 

wykorzystanej  
dotacji   

 

A) 

Umowa zawarta  

i zrealizowana 

 

CELE: 

Zadanie polegało na zorganizowaniu 

cyklicznych zajęć gimnastycznych, 
trwających 1,5 godziny dla 

mieszkańców powiatu wągrowieckiego. 

Zajęcia prowadził profesjonalny 
instruktor / trener. Każdorazowo  

w zajęciach uczestniczyło minimum  

10 osób. 
 

REZULTATY: 

 wprowadzenie i doskonalenie 

techniki oraz wsparcie ogólnej 
kondycji fizycznej i sylwetki 

ćwiczących, 

 poprawa aktywności sportowej, 

 nauczenie uczestników jak stosować 

pozyskana wiedzę w codziennym 
życiu. 

 

6. 
 

 

,,Zawody 
Wędkarskie 

Memoriał Henryka 

Paprzyckiego” 
 

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 
 

 

Okręg Nadnotecki 

Polski Związek 

Wędkarski – Koło 

Wągrowiec 

 

Mieszkańcy powiatu 
wągrowieckiego  

w wieku 16-100 lat,  

uczestniczyło  
23 zawodników 

 

Miejsce: 
nad jeziorem 

Łęgowo Małe 

 

Osoby z zarządu 
Koła PZW  

w Wągrowcu 

 

Nie 
dotyczy 

 

3.150 zł 
 

2.600 zł 

 

1.475 zł 

 

w tym: 

środki własne: 
600 zł 

 

wkład 
osobowy: 

875 zł 

 

2.600 zł 
kwota 

wykorzystanej  

dotacji   

 

A) 
Umowa zawarta  

i zrealizowana 

 

CELE: 

Zadanie polegało na zorganizowaniu 

zawodów  wędkarskich dla 

mieszkańców powiatu wągrowieckiego 
w wieku 16-100 lat. Zawody zostały 

rozegrane w sierpniu 2018 nad jeziorem 

Łęgowo Małe – uczestniczyło w nich 
23 zawodników. 
 
 

REZULTATY: 

 popularyzacja sportu wędkarskiego, 

 propagowanie rywalizacji sportowej,  

 trzech najlepszych zawodników 

otrzymało pamiątkowe puchary, 

 dziewięciu najlepszych wędkarzy 

otrzymało nagrody rzeczowe, 

 mieszkańcy powiatu wągrowieckiego 

zapoznali się z dyscypliną sportową 
jaką jest wędkarstwo sportowe, 

 upamiętnienie zasług Henryka 

Paprzyckiego w wkład wędkarstwa. 
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L.p. 
 

Nazwa i zakres 

zadania 

 

Oferent 
 

Liczba i rodzaj 

beneficjentów 

zadania 

 

Wkład pozafinansowy 

oferenta 
 

 

Źródło finansowania 
 

Umowa:  

a) zawarta 

 i zrealizowana 

b) nie została 

zawarta 

c) zawarta ale   

niezrealizowana 

d)rozwiązana 

przez Powiat  

z przyczyn 

zależnych od 

organizacji 

 

Korzyści wynikające z realizacji 

zadania, osiągnięte cele i rezultaty  

(w tym liczbowe określenie działań  

np. ilość szkoleń, kursów, 

warsztatów, programów, konkursów, 

imprez, projektów, materiałów 

promocyjnych i informacyjnych itp. 

podać nazwę i tematykę) 

 

Liczba osób 

zaangażowanych 

w realizację 

zadania  

(w tym 

wolontariusze) 

 

Wkład 

rzeczowy 

 

Wnioskowana 

kwota dotacji 

 

Wysokość 

dotacji 

 z powiatu 

 

Środki 

własne  

i środki  

z innych 

źródeł 

 

Kwota 

wykorzystanej/ 

niewykorzystanej 

dotacji 

 

7. 
 

 

,,Wycieczka 

turystyczno- 

krajoznawcza 
młodzieżowej orkiestry 

dętej do Francji” 

 

Turystyka  

i krajoznawstwo 

 

Organizacja  

i koordynacja 

przedsięwzięć  
(m.in. imprez, rajdów, 

spływów kajakowych 

lub obozów 
szkoleniowych) 

krajoznawczo – 

wypoczynkowych  
i turystycznych  

o zasięgu 

ponadgminnym dla 
dzieci, młodzieży 

 i dorosłych 

 

Stowarzyszenie 

Pomocy Uczniom 

im. Jana Pawła II  

w Mieścisku 

 

Członkowie 

Młodzieżowej 

Orkiestry Dętej 
(28 orkiestrantów  

i 2 opiekunów) 

 
Miejsce:  

Retiers we Francji,  

w regionie Bretanii 

 

 

2 opiekunów, 

którzy są 

również          
instrumentalistami, 

kapelmistrz, 

dyrygent 

 

Nie 

dotyczy 

 

8.000 zł 
 

4.500 zł 
 

12.501,68 zł  
 

w tym: 

środki własne: 
 

9.827,68 zł 

 

wkład 

osobowy: 
 

2.674 zł 

 

4.500 zł 

kwota 

wykorzystanej  
dotacji   

 

A) 

Umowa zawarta  

i zrealizowana 

 

CELE: 

Zadanie polegało na zorganizowaniu 

wyjazdu krajoznawczo - turystycznego 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej do 

Francji, w czasie którego odbyły się 

koncerty. Uczestnicy zwiedzali region 
Bretanii. Celem wycieczki była:  

 popularyzacja polskiego ruchu 
artystycznego w formie orkiestr dętych, 

 pogłębienie patriotyzmu,  

 znajomości języka angielskiego, 

 zapoznanie się z krajobrazem, 
klimatem państw, przez które jechali. 

Wycieczka spełniła rolę poznawczą, 

szkoleniową, integracyjną, wychowaw-
czą, wzmacniającą poczucie własnej 

wartości całego zespołu z gminy 

Mieścisko i z powiatu wągrowieckiego. 
 

REZULTATY: 

 promocja Gminy Mieścisko i Powiatu 

Wągrowieckiego poza granicami kraju, 

 propagowanie kultury polskiej, 

 nawiązywanie kontaktów i współpracy 
pomiędzy miastami, instytucjami 

i zespołami, 

 tworzenie i realizacja wspólnych 
projektów kulturalnych, 

 prezentacja mieszkańcom regionu 
programu koncertowego i marszowego,  

 propagowanie orkiestr dętych wśród 
mieszkańców, 

 aktywizacja młodzieży szkolnej, 

możliwość spędzenia czasu wolnego 
przez uczniów w formie stosowanej 

rzez orkiestrę, 

 zaspokojenie potrzeb poznawczych  

i intelektualnych uczniów, 

 przeciwdziałanie ograniczeniom 
aktywności ruchowej oraz budzenie 

stałych zainteresowań turystyką, 

 uczniowie doskonalili swoje 
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L.p. 
 

Nazwa i zakres 

zadania 

 

Oferent 
 

Liczba i rodzaj 

beneficjentów 

zadania 

 

Wkład pozafinansowy 

oferenta 
 

 

Źródło finansowania 
 

Umowa:  

a) zawarta 

 i zrealizowana 

b) nie została 

zawarta 

c) zawarta ale   

niezrealizowana 

d)rozwiązana 

przez Powiat  

z przyczyn 

zależnych  

od organizacji 

 

Korzyści wynikające z realizacji 

zadania, osiągnięte cele i rezultaty  

(w tym liczbowe określenie działań  

np. ilość szkoleń, kursów, 

warsztatów, programów, konkursów, 

imprez, projektów, materiałów 

promocyjnych i informacyjnych itp. 

podać nazwę i tematykę) 

 

Liczba osób 

zaangażowanych 

w realizację 

zadania  

(w tym 

wolontariusze) 

 

Wkład 

rzeczowy 

 

Wnioskowana 

kwota dotacji 

 

Wysokość 

dotacji 

 z powiatu 

 

Środki 

własne  

i środki  

z innych 

źródeł 

 

Kwota 

wykorzystanej/ 

niewykorzystanej 

dotacji 

  

 

  
      

  

umiejętności gry na instrumentach, 

 rozwinięcie zainteresowań, 

 kontakt z dobrami kultury. 
 

 

8. 

 

 

 

 

,,Szkolenia dla osób 

bezrobotnych 2018’’ 

 

Promocja 

zatrudnienia  

i aktywizacji 

zawodowej osób 

pozostających bez 

pracy i zagrożonych 

zwolnieniem z pracy 

 

 

Towarzystwo 

Społeczno Prawne 

w Wągrowcu 

 

34 osoby bezrobotne, 

zarejestrowane  

w Powiatowym 

Urzędzie Pracy  
w Wągrowcu chcące 

otworzyć własną 

działalność 
gospodarczą 

 

Szkolenia 

prowadzone były 

przez dwie 

radczynie prawne 
z Towarzystwa 

Społeczno 

Prawnego 

 

Nie 

dotyczy 

 

2.935 zł 
 

1.000 zł 
 

300 zł 
 

985,10zł  

kwota  

wykorzystanej  

dotacji   
 

14,90zł  

kwota 
niewykorzystanej 

dotacji   

(zwrócona na konto 
Zleceniodawcy  

z odsetkami) 

 

   
 

Powód:  
 

niecałkowite 

wykorzystanie 

środków przy 
zakupie 

materiałów     

 

A) 

Umowa zawarta  

i zrealizowana 

 

CELE: 

 promocja aktywizacji zawodowej 

osób pozostających bez pracy, 

  świadczenie bezpłatnej pomocy 
prawnej osobom zarejestrowanym  

w Powiatowym Urzędzie Pracy  
w Wągrowcu w ramach poradnictwa 

zawodowego dla osób chcących 

otworzyć własną działalność 
gospodarczą, 

 przeprowadzenie dwóch szkoleń  
(po 2h) dla osób bezrobotnych 

chcących otworzyć własną 

działalność gospodarczą (34 osoby),   

Zakres szkolenia dotyczy  założenia 

i prowadzenia takiej działalności,  

 podniesienie kultury i świadomości 
prawnej poprzez przygotowanie  

i opublikowanie na stronie 
internetowej Towarzystwa  (fanpage 

facebookowy TSP), dwa artykuły 

internetowe o tematyce związanej ze 
szkoleniem,  

 zapewnienie równości szans osobom 

bezrobotnym w dostępie do 
bezpłatnych porad prawnych. 

 

9. 

 

 

 

Konkurs plastyczny  

,,Mały Konsument 

2018” 

 

Upowszechnianie 

i ochrona praw 

konsumentów 

 
 

 

Towarzystwo 

Przyjaciół Dzieci  

Wielkopolski Oddział 

Regionalny 

Towarzystwo 

Przyjaciół Dzieci 

Oddział Miejski 
w Wągrowcu 

 

 

Dzieci i młodzież 

z terenu powiatu 

wągrowieckiego. 

Liczba beneficjentów  
121 osób 

 

Członkowie 

Towarzystwa 

Przyjaciół Dzieci 

Oddział Miejski  
w Wągrowcu 

 

Nie 

dotyczy 

 

2.000 zł 
 

2.000 zł 
 

309,49 zł 
 

2.000 zł 

kwota 

wykorzystanej  

dotacji   

 

A) 

Umowa zawarta  

i zrealizowana 

 

CELE: 

Upowszechnianie 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 4 

 

,,Wysokość niewykorzystanych/zwróconych środków finansowych z udzielonych dotacji w trybie konkursowym oraz pozakonkursowym 2018r.” 

 

 
Zakres 

 

 

OFERENT 
 

 

Wysokość 

niewykorzystanych/ 

zwróconych 

środków 

 

Tryb konkursowy 
 

 

Tryb pozakonkursowy  

,,małe granty” 
 

 

,, Śpiewnik Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku” 
 

Kultura i sztuka 
 

Organizacja i koordynacja warsztatów, zajęć, ćwiczeń, prób i innych przedsięwzięć  

o charakterze kulturalnym 
 

 

Nie dotyczy 
 

 

Wągrowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku 
 

380 zł 
 

(za krótki termin  
na zebranie materiałów 

i przygotowanie śpiewnika  
do druku) 

 

 

,,Szkolenia dla osób bezrobotnych 2018’’ 
 

Promocja zatrudnienia  

i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych 

zwolnieniem z pracy 
 

 

Nie dotyczy 
 

 

Towarzystwo Społeczno Prawne w Wągrowcu 

 

 

14,90 zł 
 

(niecałkowite wykorzystanie 

środków przy zakupie 
materiałów)     

 

,,I powiatowe spotkanie integracyjne dla dzieci niepełnosprawnych  
i ich rodzin” 

 

Działalność 

 na rzecz osób niepełnosprawnych 
 

Wspieranie inicjatyw podejmowanych na rzecz ograniczenia skutków 

niepełnosprawności oraz zapobiegania wykluczeniu społecznemu 
 

 

Stowarzyszenie  

Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ,,Iskra Nadziei”  

w Damasławku  

 

Nie dotyczy 
 

 

0,60 gr 

 

Organizacja V Powiatowego Spotkania ze Sztuką pt. ,,Wiosna Teatralna Mieścisko  

2018 – Mikroelementy w cudownych bakaliach” 
 

Ochrona  

 i promocja zdrowia 
 

Organizacja i koordynacja działań związanych z promocją i ochroną zdrowia 
adresowanych do różnych grup odbiorców (m.in. konkursy, kampanie, szkolenia, 

prelekcje, warsztaty, publikacje) 
 

 

Stowarzyszenie Pomocy Uczniom  

im. Jana Pawła II w Mieścisku 

 

Nie dotyczy 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

240,50 zł 
 

(zorganizowano tańszy 

autokar na wyjazd do teatru  

w Poznaniu)    
   
 

 

Suma: 
 

 

636 zł 
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Załącznik Nr 5 

 

 

 

 

 

 

 

,,Dokumentacja zdjęciowa z zrealizowanych zadań publicznych 

przez organizacje pozarządowe w 2018 roku” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II w Mieścisku 
 

Nazwa zadania: ORGANIZACJA V POWIATOWEGO SPOTKANIA ZE SZTUKĄ PT. ,,WIOSNA TEATRALNA MIEŚCISKO 2018 – MIKROELEMENTY  

W CUDOWNYCH BAKALIACH” 
 

         

         

         

fot. Stowarzyszenie Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II w Mieścisku 
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Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu 
 

Nazwa zadania: SZKOLENIE „JEDZ ZDROWO I ROŚNIJ W SIŁĘ Z TPD 2018” 

 

 

           
 

             

fot. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu 
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Towarzystwo Społeczno - Prawne 

Nazwa zadania: ,,SZKOLENIA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH 2018” 

 

         

fot. Sławomir Maciaszek Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu  

 

Polski Związek Niewidomych Okręg Wielkopolski z siedzibą w Poznaniu, Zarząd koła w Wągrowcu 

Nazwa zadania:  WYJAZD 6 – DNIOWY DO ŚWINOUJŚCIA – KONTYNUACJA SZKOLENIA Z ORIENTACJI PRZESTRZENNEJ Z INSTRUKTOREM,  

DLA ZORGANIZOWANEJ GRUPY NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 

                        

fot. Polski Związek Niewidomych Okręg Wielkopolski z siedzibą w Poznaniu, Zarząd koła w Wągrowcu 
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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 
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 Miejski Klub Sportowy NIELBA Wągrowiec 

Nazwa zadania: ,,Cykl sześciu zawodów pływackich – dla dzieci i młodzieży klubu MKS NIELBA Wągrowiec w 2018 roku” 

 

              
 

                          

fot. Miejski Klub Sportowy NIELBA Wągrowiec 
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Wągrowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku   

Nazwa zadania: Turniej sportowo – rekreacyjny ,,SENIORLANDIA 2018” 

         
 

            

fot. Wągrowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku 
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Klub Jeździecki ,,SOKÓŁ” Damasławek 

Nazwa zadania: Regionalne Zawody w skokach przez przeszkody XVI Memoriał Angeliki Jach” 

 

       
 

       

fot. Piotr Mazurek  
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Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Wapno 

 
Nazwa zadania: ,,Powiatowy festiwal polskiej piosenki im. Ireny Jarockiej 

 

              

 

                 

fot. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Wapno 
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Okręg Nadnotecki Polski Związek Wędkarski – Koło Wągrowiec 
 

Nazwa zadania: ,,Zawody Wędkarskie Memoriał Henryka Paprzyckiego” 
 

 

               
 

                                

fot. Okręg Nadnotecki Polski Związek Wędkarski – Koło Wągrowiec 


