
ZARZĄD POWWFU 
VVRZE-SU:,3SX;2GO 

UCHWAŁA NR 1051/2021 
ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO 

z dnia 8 kwietnia 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji 
zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 
i dziedzictwa narodowego w 2021 roku 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 920), § 11 ust. 1 uchwały nr 155D0UI/2021 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 
28 września 2021 r. w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok" oraz w nawiązaniu do uchwały nr 973/2021 Zarządu 
Powiatu Wrzesińskiego z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych 
powiatu wrzesińskiego w 2021 roku w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego, zgodnie z poniższą tabelą: 

Lp. Nazwa podmiotu Tytuł zadania Przyznana kwota 
dotacji 

Kultura; sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  
Realizacja projektów mających na celu propagowanie historii i tradycji lokalnych 

oraz regionalnych 

1 . Koło Gospodyń Wiejskich . 
Niezapominajki w Zielificu 

Makrama jako współczesne 
rękodzieło 2.650 00 zł , 

2. 
Stowarzyszenie Emerytów . 
i Rencistów w Orzechowie Orzechowskie opowieści 1.504,00 zł 

 

Koło Gospodyń Wiejskich Kultywujemy tradycję i nasze 

 

3. 
„Aktywny Bierzglinek" dziedzictwo z Aktywnym 2.610,00 zł 

  

Bierzglinkiem 

   

Nasze, nieodkryte — audiowizualna 

 

4. Stowarzyszenie Freelab prezentacja atrakcji powiatu 
wrzesińskiego 

5.000,00 zł 

Przygotowywanie i wydawanie niekomercyjnych publikacji służących upowszechnianiu 
historii, tradycji i kultury powiatu wrzesińskiego 

 

5. Stowarzyszenie Emerytów . 
i Rencistów w Orzechowie Orzechowo — rocznik 2020 0,00 zł 

6. Nekielskie Stowarzyszenie 
Kulturalne 

Wydanie publikacji „Ziemia nekielska 
z lotu ptaka" 0,00 zł 

 

Stowarzyszenie 

  

7. Mieszkańców Kolaczkowa 
„REYMONT" 

Monografia Kolaczkowa — druk 
książki 6.000,00 zł 

8. Stowarzyszenie Aktywne 
Grabowo Królewskie Przepis na święta 0,00 zł 

Propagowanie kultury poprzez zlecenie organizacji wystaw, konkursów, przeglądów, 
festiwali: recytatorskich, literackich, muzycznych, plastycznych, fotograficznych, teatralnych, 

filmowych i innych 



9. Fundacja Dzieci 
Wrzesińskich 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS 
RECYTATORSKI „KTO TY 

JESTEŚ, CZŁOWIEKU?" w ramach 
Święta Teatru na Prowincji 2021 

1.800,00 zł 

10. Stowarzyszenie Chór 
CAIVIERATA 

CHÓR — KSZTAŁTUJE 
MUZYKLANOŚĆ 

SPOŁECZEŃ STWA — 
PRZYGOTOWANIE CHÓRU 

CAMERATA DO WYSTĘPÓW 
ARTYSTYCZNYCH, 

REPREZENTOWANIA POWIATU 
WR_ZESIŃ SKIEGO — NA TERENIE 

POWIATU I POZA JEGO 
GRANICAMI 

5. , 40000 zł 

11. 
WRZESIŃSKI 

UNIWERSYTET 
TRZECIEGO WIEKU 

Września, Krótka historia 5.000,00 zł 

12. Koło Gospodyń Wiejskich 
„Aktywny Bierzglinek" 

Warsztaty Lawendowe doznania 
Aktywnego Bierzglinka 0,00 zł 

Kultywowanie tradycji ludowych poprzez wspieranie działalności zespołów artystycznych 

14. Stowarzyszenie 
„Wielkopolscy Bieganie" 

Warsztaty folklorystyczne i tradycje 
ludowe, narodowe — kultywowane 

przez Zespół Folklorystyczny „Ziemia 
Wrzesińska" 

5.000,00 zł 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Promocji, Spraw Społecznych i Sportu. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

STAROSTA ..._ / 
-------
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