UCHWAŁA NR 240/2016
ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO
z dnia 14 stycznia 2016 roku
w sprawie wyboru ofert i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie
realizacji zadań publicznych w 2016r.
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2015r., poz. 1445 ze zm.), art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2014r., poz. 1118 ze zm.),
uchwały Nr XII/71/2015 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 października 2015r.
w sprawie „Programu Współpracy Powiatu Wągrowieckiego z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok” oraz
uchwały Nr 198/2015 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 12 listopada 2015r.
w sprawie ogłoszenia konkursu, określenia wysokości środków na poszczególne zadania
i form ich zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się wyboru ofert i ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie
realizacji zadań publicznych w 2016 roku, określone w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wągrowieckiemu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Wągrowiecki
____________________________
/ Tomasz Kranc/

Jacek Brzostowski

____________________________

Jerzy Springer

____________________________

Robert Woźniak

____________________________

Załącznik
do Uchwały nr 240 /2016
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 14 stycznia 2016r.

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku.
1. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie (do 3.000 zł)
- organizacja konkursów poszerzających wiedzę i umiejętności uczniów lub przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym
o zasięgu powiatowym (ponadgminnym)
l.p.

1.

2.

Oferent

Nazwa zadania

Stowarzyszenie
I KONKURS WIEDZY
Absolwentów
O BEZPIECZEŃSTWIE DLA UCZNIÓW
i Przyjaciół I Liceum
SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH
Ogólnokształcącego I PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU
im. Powstańców
WĄGROWIECKIEGO PT.: WIEMWielkopolskich
UMIEM-DZIAŁAM („WUDZ”)
w Wągrowcu
VIII POWIATOWY KONKURS
RECYTATORSKI PT. „NA
SKRZYDŁACH KSIAŻEK”
POŁĄCZONY ZE SPOTKANIEM
AUTORSKIM Z OSOBĄ Z DZIEDZINY
LITERATURY I MEDIÓW

Stowarzyszenie
Pomocy Uczniom
im. Jana Pawła II
w Mieścisku

Liczba
punktów
przyznanych
przez Komisję
Konkursową

Wnioskowana
kwota dotacji
przez
organizację

Kwota
proponowana
przez Komisję
Konkursową

Wysokość
dotacji
przyznanej
przez Zarząd
Powiatu

142

3.000 zł

1.500 zł

1.500 zł

148

3.000 zł

1.500 zł

1.500 zł

6.000 zł

3.000 zł

3.000 zł

SUMA

2. Wypoczynek dzieci i młodzieży (do 2.000 zł)
organizacja wypoczynku letniego i zimowego – nie złożono ofert.
3. Kultura i sztuka (do 8.500 zł)
a) organizacja i koordynacja przedsięwzięć kulturalnych (m.in. festiwali, koncertów, konkursów, plenerów czy audycji
muzycznych) o zasięgu ponadgminnym dla dzieci, młodzieży i dorosłych (do 6.500 zł)
-

l.p.

1.

2.

Oferent

Stowarzyszenie
Absolwentów
i Przyjaciół I Liceum
Ogólnokształcącego
im. Powstańców
Wielkopolskich
w Wągrowcu

Nazwa zadania

KONKURS FOTOGRAFICZNY
„LUSTRO POKOLEŃ”

Organizacja 1 koncertu w ramach
Wągrowieckie
XIII Festiwalu Muzyki Klasycznej
Towarzystwo
Edukacyjno-Muzyczne im. Adama z Wągrowca „Pałucka

Liczba
punktów
przyznanych
przez Komisję
Konkursową

Wnioskowana
kwota dotacji
przez
organizację

Kwota
proponowana
przez Komisję
Konkursową

Wysokość
dotacji
przyznanej
przez Zarząd
Powiatu

115

3.500 zł

2.500 zł

2.500 zł

99

6.000 zł

4.000 zł

4.000 zł

9.500 zł

6.500 zł

6.500 zł

Wiosna Muzyczna”

SUMA

b) organizacja i koordynacja warsztatów, zajęć, ćwiczeń, prób i innych przedsięwzięć o charakterze kulturalnym
(do 2.000 zł).
l.p.

1.
2.

Oferent

Stowarzyszenie
Prasy Lokalnej
Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci
Wielkopolski Oddział
Regionalny.
Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci.
Oddział Miejski
w Wągrowcu

Liczba
punktów
przyznanych
przez Komisję
Konkursową

Wnioskowana
kwota dotacji
przez
organizację

Kwota
proponowana
przez Komisję
Konkursową

Wysokość
dotacji
przyznanej
przez Zarząd
Powiatu

„Nie jesteśmy sami”

107

2.000 zł

2.000 zł

2.000 zł

„TEATRALNA WIOSNA Z TPD 2016”

Oferta nie spełniła
wymogów
formalnych.

2.250 zł

-

-

SUMA

4.250 zł

2.000 zł

2.000 zł

Nazwa zadania

Oferta, której nie można było zakwalifikować do określonego w ogłoszeniu konkursowym zadania a lub b.
l.p.

1.

Oferent

Wągrowieckie
Stowarzyszenie
Społeczno-Kulturalne
im. Stanisława
Przybyszewskiego

Nazwa zadania

„Wągrowiec: czas odnaleziony”

Liczba punktów
przyznanych
przez Komisję
Konkursową
Oferta nie spełniła
wymogów
formalnych.

Wnioskowana
Kwota
kwota dotacji proponowana
przez
przez Komisję
organizację
Konkursową

6.500 zł

-

Wysokość
dotacji
przyznanej
przez Zarząd
Powiatu

-

4. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (do 28.000 zł)
- organizacja i koordynacja przedsięwzięć (m.in. imprez, meczy, treningów, zajęć sportowych) sportowych i sportowo rekreacyjnych o zasięgu ponadgminnym dla dzieci, młodzieży i dorosłych
l.p.

Oferent

Nazwa zadania

Liczba punktów
przyznanych
przez Komisję
Konkursową

Wnioskowana
kwota dotacji
przez
organizację

Stowarzyszenie Sportowe
„SZKWAŁ” w Kamienicy

„Gimnastyka 2016”

137

5.400 zł

-

-

1.

15.400 zł

-

-

167

10.000 zł

10.000 zł

10.000 zł

Oferta nie
spełniła
wymogów
formalnych.

5.000 zł

-

-

146

4.000 zł

2.000 zł

2.000 zł

127

21.764 zł

-

-

147

3.000 zł

3.000 zł

3.000 zł

140

10.000 zł

6.660 zł

6.660 zł

111

9.500 zł

-

-

„POŻEGNANIE LATA Z TPD –
LATAWIEC”

156

2.770 zł

2.770 zł

2.770 zł

„XXVI Turniej Piłki Nożnej
Drużyn Osiedlowych -

162

3.570 zł

3.570 zł

3.570 zł

Oferta nie
spełniła
wymogów
formalnych.

3.600 zł

-

-

112

5.430 zł

-

-

99.434 zł

28.000 zł

28.000 zł

2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

„Klub Sportowy Akademia
Reissa – treningi piłkarskie
dzieci i młodzieży w Powiecie
Wągrowieckim”
„Regionalne Zawody w Skokach
Klub Jeździecki „SOKÓŁ”
przez Przeszkody – XIV
Damasławek
Memoriał Angeliki Jach”
Fundacja Piotra Reissa

Stowarzyszenie
Europejskiego Dziedzictwa
Kulturowego w Siennie

„XXIV SIENNEŃSKIE BIEGI
PRZEŁAJOWE, SIENNO 2016”

Gołaniecki Klub Sportowy
„Turniej w podnoszeniu
„Zamek” Gołańcz
ciężarów”
Uczniowski Klub Sportowy „STAWIAMY NA PIŁKĘ RĘCZNĄ”
- UDZIAŁ DZIECI, MŁODZIEŻY I
„Rolnik” Gołańcz przy
DOROSŁYCH W ROZGRYWKACH
Zespole Szkół
WIELKOPOLSKIEJ LIGI PIŁKI
Ponadgimnazjalnych im.
RĘCZNEJ
Karola Libelta w Gołańczy
Gołaniecki Klub Sportowy „Turniej w piłce nożnej juniorów
„Zamek” Gołańcz
w hali”
Wągrowiecki Klub Karate
Tiger

„ Organizacja IV
Ogólnopolskiego Turnieju
Karate Dzieci i Młodzieży

Oferta nie
spełniła
wymogów
formalnych.

Kwota
proponowana
przez Komisję
Konkursową

Wysokość
dotacji
przyznanej
przez Zarząd
Powiatu

„TIGER CUP 2016”

9.

„Popularyzacja gry w piłkę
Stowarzyszenie „SOKÓŁ” nożną u dzieci w wieku od 7 do
Mieścisko
11 lat z terenu Powiatu
Wągrowieckiego w
szczególności z terenu Gminy
Mieścisko”

Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci Wielkopolski Oddział
Regionalny. Towarzystwo
11. Przyjaciół Dzieci. Oddział
Miejski w Wągrowcu

10.

12.

Kurkowe Bractwo
Strzeleckie w Gołańczy

13.

Uczniowski Klub Sportowy
„MOS Gołańcz”

MUNDIALITO”

„Organizacja cyklów treningów
i szkoleń z zakresu strzelectwa
dla dzieci i młodzieży do lat 16”
„Zajęcia na basenie 2016”

SUMA:

-

5. Turystyka i krajoznawstwo (do 4.000 zł)
organizacja i koordynacja przedsięwzięć (m.in. imprez, rajdów, spływów kajakowych lub obozów szkoleniowych)
krajoznawczo-wypoczynkowych i turystycznych o zasięgu ponadgminnym dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
l.p.
Oferent

1.
2.
3.

4.

Nazwa zadania

Liczba
punktów
przyznanych
przez Komisję
Konkursową

Polskie Towarzystwo
„Wielodyscyplinowy Rajd dla
Turystycznomieszkańców Powiatu”
177
Krajoznawcze
Oddział w Wągrowcu „Piknik rowerowy dla mieszkańców Oferta nie spełniła
wymogów
im. Waldemara
Powiatu”
formalnych.
Balcerowicza
„WYCIECZKA TURYSTYCZNOStowarzyszenie
KRAJOZNAWCZA MŁODZIEŻOWEJ
Pomocy Uczniom
125
ORKIESTRY DĘTEJ DO HOLANDII”
im. Jana Pawła II
w Mieścisku
Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci
„Wycieczki z TPD 2016”
155
Wielkopolski Oddział
Regionalny.
Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci.
Oddział Miejski
w Wągrowcu

SUMA:

Wnioskowana
kwota dotacji
przez
organizację

Kwota
Wysokość
proponowana
dotacji
przez Komisję przyznanej
Konkursową przez Zarząd
Powiatu

2.000 zł

1.800 zł

1.800 zł

1.500 zł

-

-

4.000 zł

-

-

2.710 zł

2.200 zł

2.200 zł

10.210 zł

4.000 zł

4.000 zł

6. Z zakresu promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy (do 8.500 zł)
a) organizacja konkursu z wiedzy o lokalnym rynku pracy i przedsiębiorczości dla młodzieży ponadgimnazjalnej z Powiatu
Wągrowieckiego (do 1.000 zł) - nie złożono ofert.
b) organizacja bezpłatnych, indywidualnych porad prawnych oraz szkoleń z zakresu prawa dla osób bezrobotnych
zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu (do 3.750 zł)
l.p.

Oferent

Nazwa zadania

1.

Towarzystwo
Społeczno – Prawne

„Porady prawne dla osób
bezrobotnych 2016”

Liczba
punktów
przyznanych
przez Komisję
Konkursową

Wnioskowana
kwota dotacji
przez
organizację

Kwota
proponowana
przez
Komisję
Konkursową

Wysokość
dotacji
przyznanej
przez Zarząd
Powiatu

115

3.750 zł

3.750 zł

3.750 zł

c) organizacja bezpłatnych, indywidualnych porad psychologicznych dla osób długotrwale bezrobotnych i osób powyżej 50
roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu (do 3.750 zł) - nie złożono ofert.
Oferta, której nie można było zakwalifikować do żadnego zadania z przedmiotowego zakresu
l.p.

Oferent

Nazwa zadania

1.

Stowarzyszenie
Program Wsparcia
Zadłużonych

„Zadłużenie zagrożeniem
szczególnym w wychodzeniu
bezrobocia Program Wsparcia
Zadłużonych i ich najbliższych”

Liczba
punktów
przyznanych
przez Komisję
Konkursową

Wnioskowana
kwota dotacji
przez
organizację

Kwota
proponowana
przez
Komisję
Konkursową

Wysokość
dotacji
przyznanej
przez Zarząd
Powiatu

Oferta nie spełniła
wymogów
formalnych

8.500 zł

-

-

7. Z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania
szans tych rodzin i osób (do 2.000 zł)
- budowanie/rozwijanie systemu wsparcia i edukacji dla rodzin zagrożonych uzależnieniami i przemocą lub działania
profilaktyczne i edukacyjne dotyczące przemocy w szczególności dla rodzin zagrożonych kryzysem - nie złożono ofert.

8. Z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (do 20.000 zł)
a) wspieranie inicjatyw podejmowanych na rzecz ograniczenia skutków niepełnosprawności oraz zapobiegania
wykluczeniu społecznemu - do 19.000 zł
l.p.

Oferent

1.

Polski Związek
Niewidomych Okręg
Wielkopolski
z siedzibą
w Poznaniu Zarząd
Koła Powiatowego
w Wągrowcu

Nazwa zadania

„Wspieranie inicjatyw
podejmowanych na rzecz
ograniczenia skutków
niepełnosprawności oraz
zapobiegania wykluczeniu
społecznemu. Wyjazd 6-dniowy
kontynuacja szkolenia z orientacji
przestrzennej z instruktorem dla
zorganizowanej grupy
niepełnosprawnych wzrokowo do
Zakopanego”

Liczba
punktów
przyznanych
przez Komisję
Konkursową

Wnioskowana
kwota dotacji
przez
organizację

Kwota
proponowana
przez Komisję
Konkursową

Wysokość
dotacji
przyznanej
przez Zarząd
Powiatu

162

8.600 zł

8.600 zł

8.600 zł

2.

Fundacja Factum

Projekt „Aktywni”

ocena
merytoryczna oferty
negatywna

7.080 zł

-

-

3.

Wągrowieckie
Towarzystwo
„AMAZONKI”

Razem walczymy z rakiem –
rehabilitacja szansą na zdrowie
wągrowieckich amazonek

149

6.080 zł

6.080 zł

6.080 zł

21.760 zł

14.680 zł

14.680 zł

SUMA

b) wspieranie działań związanych z prezentacją dorobku, twórczości i talentów niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu
Wągrowieckiego (do 1.000 zł) - nie złożono ofert.
9. Z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym (do 14.000 zł)
a) inicjowanie/wspieranie działań służących propagowaniu idei integracji i solidarności międzypokoleniowej (do 2.000 zł)
- nie złożono ofert.
b) wspieranie działań aktywizujących oraz podnoszących sprawność seniorów z terenu Powiatu Wągrowieckiego
(do 12.000 zł)
l.p.

1.
2.
3.
4.

5.

Liczba punktów Wnioskowana
Kwota
przyznanych
kwota dotacji proponowana
przez Komisję przez organizacjęprzez Komisję
Konkursową
Konkursową

Wysokość
dotacji
przyznanej
przez Zarząd
Powiatu

Oferent

Nazwa zadania

Oddział Rejonowy
Polskiego Związku
Emerytów,
Rencistów
i Inwalidów
w Wągrowcu

„Zakopane – Biały Dunajec
i okolice”

148

5.500 zł

2.000 zł

2.000 zł

„XVIII Powiatowy Zlot
Seniorów”

164

2.000 zł

2.000 zł

2.000 zł

„Sianożęty”

162

2.000 zł

2.000 zł

2.000 zł

Wągrowiecki
Uniwersytet Trzeciego
Wieku
Związek Harcerstwa
Polskiego Chorągiew
Wielkopolska Hufiec
Wągrowiec

„Wągrowiecki Uniwersytet
Trzeciego Wieku przyjazny
edukacji seniorów”

160

6.840 zł

6.000 zł

6.000 zł

„POZNAJEMY NASZĄ
OJCZYZNĘ”

125

12.000 zł

-

-

28.340 zł

12.000 zł

12.000 zł

SUMA:

Oferta, której nie można było zakwalifikować do określonego w ogłoszeniu konkursowym zadania a lub b.
l.p.

1.

Oferent

Wągrowieckiego
Stowarzyszenia
SpołecznoKulturalnego
im. Stanisława
Przybyszewskiego

Nazwa zadania

„Wągrowiec: czas odnaleziony.
Organizacja koncertu i prelekcji o
Carlu Bussem”

Liczba
punktów
przyznanych
przez Komisję
Konkursową

Wnioskowana
kwota dotacji
przez
organizację

Kwota
proponowana
przez
Komisję
Konkursową

Wysokość
dotacji
przyznanej
przez Zarząd
Powiatu

Oferta nie spełniła
wymogów
formalnych

2.000 zł

-

-

10. Z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego (do 6.500 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)
oraz prowadzenie szkoleń ratowników wodnych (do 4.500 zł)
l.p.

Oferent

1. WOPR Województwa
Wielkopolskiego
Oddział Powiatowy
w Wągrowcu

Nazwa zadania

„Prowadzenie szkoleń ratowników
wodnych”

Liczba
punktów
przyznanych
przez Komisję
Konkursową

Wnioskowana
kwota dotacji
przez
organizację

Kwota
proponowana
przez
Komisję
Konkursową

Wysokość
dotacji
przyznanej
przez Zarząd
Powiatu

negatywna ocena
Komisji
Konkursowej

4.500 zł

-

-

b) wspieranie przedsięwzięć mających na celu niesienie pomocy w akcjach ratowniczych (do 2.000 zł)
l.p.

1.

Oferent

WOPR Województwa
Wielkopolskiego
Oddział Powiatowy
w Wągrowcu

Nazwa zadania

Liczba
punktów
przyznanych
przez Komisję
Konkursową

Oferta nie spełniła
„Wodne patrole ratownicze na
wymogów
terenie Powiatu Wągrowieckiego”

Wnioskowana
kwota dotacji
przez
organizację

Kwota
proponowana
przez Komisję
Konkursową

Wysokość
dotacji
przyznanej
przez Zarząd
Powiatu

2.000 zł

-

-

formalnych

11. Z zakresu ochrony i promocji zdrowia (do 14.000 zł)
a) działania promujące zdrowy styl życia, adresowane do różnych grup odbiorców, w tym niepełnosprawnych - do 2.000 złnie złożono ofert
b) poprawa jakości życia i aktywizacja mieszkańców powiatu, w tym niepełnosprawnych (do 2.000 zł) - nie złożono ofert.
c) działania na rzecz promowania idei niesienia pomocy chorym na choroby nowotworowe, w tym w fazie terminalnej (np.
edukacja wolontariuszy, pomoc psychologiczna dla pacjentów i ich rodzin, akcje, kampanie, konkursy, prelekcje itp.
poszerzające świadomość i wiedzę mieszkańców powiatu w zakresie wsparcia chorych i ich rodzin) - do 5.000 zł
l.p.

Oferent

1.

Stowarzyszenie
im. ks. Jerzego
Niwarda Musolffa
w Wągrowcu

Nazwa zadania

„Prowadzenie działań na rzecz
promowania idei niesienia
pomocy chorym na choroby
nowotworowe, w tym w fazie
terminalnej (akcje i kampanie
promujące edukację zdrowotną,
poszerzające świadomość
i wiedzę mieszkańców powiatu
w zakresie wsparcia chorych i ich
rodzin)”

Liczba
punktów
przyznanych
przez Komisję
Konkursową

Wnioskowana
kwota dotacji
przez
organizację

Kwota
proponowana
przez Komisję
Konkursową

Wysokość
dotacji
przyznanej
przez Zarząd
Powiatu

156

5.000 zł

4.600 zł

4.600 zł

d) organizacja i koordynacja działań związanych z promocją i ochroną zdrowia adresowanych do różnych grup odbiorców
(m.in. konkursy, kampanie, szkolenia, prelekcje, warsztaty, publikacje) - do 5.000 zł
l.p.

1.

Oferent

Stowarzyszenie
Pomocy Uczniom
im. Jana Pawła II
w Mieścisku

Nazwa zadania

ORGANIZACJA III POWIATOWEGO
SPOTKANIA ZE SZTUKĄ PT.
„WITAMINOWA WIOSNA
TEATRALNA-MIEŚCISKO 2016”
KONKURS TEATRALNY I
WARSZTATY, KTÓRE
POPROWADZĄ AKTORZY TEATRU
Z POZNANIA

Liczba
punktów
przyznanych
przez Komisję
Konkursową

Wnioskowana
kwota dotacji
przez
organizację

Kwota
proponowana
przez Komisję
Konkursową

Wysokość
dotacji
przyznanej
przez Zarząd
Powiatu

139

4.805 zł

4.805 zł

4.805 zł

-

12. Z zakresu upowszechniania i ochrony praw konsumentów (do 4.000 zł)
upowszechnianie wiedzy konsumenckiej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców powiatu

l.p.

1.

Oferent

Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci Wielkopolski
Oddział Regionalny.
Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci. Oddział Miejski
w Wągrowcu

Nazwa zadania

„Mały Konsument 2016”

Liczba
punktów
przyznanych
przez Komisję
Konkursową

Wnioskowana
kwota dotacji
przez
organizację

Kwota
proponowana
przez Komisję
Konkursową

Wysokość
dotacji
przyznanej
przez Zarząd
Powiatu

136

4.000 zł

4.000 zł

4.000 zł

13. Z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego (do 4.000 zł)
a) organizacja kursu przygotowawczego do egzaminu na kartę wędkarską (do 2.000 zł) - nie złożono ofert.
b) organizacja pikniku ekologicznego promującego właściwe zachowania w życiu codziennym (do 2.000 zł)

-

l.p.

Oferent

1.

Okręgowy Zarząd
Polskiego Związku
Działkowców w Pile

Nazwa zadania

„Organizacja Dnia Dziecka 2016
połączonego z piknikiem
i konkursami mającymi na celu
zwiększenie świadomości
w zakresie ekologii i ochrony
środowiska przyrodniczego”

Liczba
punktów
przyznanych
przez Komisję
Konkursową

Wnioskowana
kwota dotacji
przez
organizację

Kwota
proponowana
przez Komisję
Konkursową

Wysokość
dotacji
przyznanej
przez Zarząd
Powiatu

117

2.000 zł

2.000 zł

2.000 zł

14. Z zakresu działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami (do 1.500 zł)
organizacja przedsięwzięcia propagującego kontakty polsko – niemiecko – czeskie w oparciu o partnerów zagranicznych
Powiatu Wągrowieckiego tj. Powiat Luneburg oraz Stowarzyszenie Gmin Sedlczany - nie złożono ofert.

Starosta Wągrowiecki
___________________
/Tomasz Kranc/

