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1. Wstęp 

 

Powiat Wrzesiński współpracuje z organizacjami sektora pozarządowego w oparciu 

 o programy roczne, przyjmowane na każdy rok przez Radę Powiatu Wrzesińskiego. 

Program Współpracy Powiatu Wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi precyzuje 

szczegółowo cele, formy, zasady i zakres współpracy oraz określa wysokość środków 

przeznaczanych na ich realizację na dany rok budżetowy.  

Program Współpracy Powiatu Wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi 

tworzony jest w sposób partycypacyjny, organizacje pozarządowe mogą włączać się w jego 

kreowanie przy tworzeniu treści, a także podczas późniejszych konsultacji dokumentu. 

Rada Powiatu Wrzesińskiego uchwałą nr 111/XVI/2020 z dnia 20 lutego 2020 r. 

uchwaliła Program współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2020 r. 

Projekt programu został poddany konsultacjom społecznym. Zostały one 

przeprowadzone w trybie ustalonym uchwałą nr 255/XLI/2010 Rady Powiatu we Wrześni  

z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji  

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego 

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

Głównym założeniem powyższego programu jest rozwijanie współpracy Powiatu 

Wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi i wzmacnianie rozwoju społeczeństwa.  

Do celów szczegółowych programu należy m.in.: umocnienie lokalnych działań, 

stworzenie warunków dla powstawania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz 

społeczności lokalnych, zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki 

społecznej w powiecie wrzesińskim, poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie 

potrzeb społecznych, wykorzystanie potencjału i możliwości organizacji pozarządowych  

oraz prezentacja dorobku organizacji pozarządowych i promowanie ich osiągnięć.  
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2. Współpraca Powiatu Wrzesińskiego z organizacjami 

pozarządowymi 

 

 Na terenie powiatu wrzesińskiego w 2020 roku zarejestrowanych było 298 organizacji 

pozarządowych. Szczegółowe dane liczbowe i zmiany na przestrzeni lat 2014-2020 

przedstawia poniższa tabela.  

 

Tabela nr 1. Liczba organizacji pozarządowych w latach 2014-2020 (stan na 31.12.) 

Forma organizacyjna 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Stowarzyszenia 
rejestrowane w KRS 

153 116 113 113 115 121 120 

Ochotnicze Straże Pożarne 29 31 31 31 31 31 31 

Stowarzyszenia zwykłe 12 12 20 22 6 6 9 

Fundacje 14 17 22 23 22 21 22 

Koła gospodyń wiejskich - - - - - - 58 

Kluby sportowe 18 20 22 22 22 22 24 

Uczniowskie kluby 
sportowe 

39 44 41 42 45 40 34 

Łącznie 265 240 249 253 241 241 298 

Opracowanie: Wydział Promocji, Spraw Społecznych i Sportu Starostwa Powiatowego we Wrześni. 

 

 Najwięcej podmiotów spośród organizacji pozarządowych stanowią stowarzyszenia 

rejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Ta formuła stwarza największe 

możliwości do działania, umożliwia działalność we wszystkich sferach pożytku publicznego  

i daje organizacji pełną osobowość prawną. Formuła stowarzyszeń zwykłych ogranicza 

możliwości działania, podmioty te mają tzw. ułomną osobowość prawną (nie mogą prowadzić 

odpłatnej działalności pożytku publicznego). Od 2019 roku rozwinęły się zasady 

funkcjonowania kół gospodyń wiejskich. Ta forma spotkała się z dużym zainteresowaniem 

w powiecie wrzesińskim i według stanu na koniec 2020 roku na jego terenie było 58 kół 

gospodyń wiejskich. Dowodzi to, że środowiska wiejskie zamieszkuje wiele osób 

zainteresowanych aktywnością społeczną, mieszkańcy mają potrzebę zrzeszania się  

i wspólnego działania na rzecz lokalnej społeczności. Pokazuje to również, że zmienia się 

charakter miejscowości wiejskich, które zamieszkują osoby o coraz większej świadomości 

obywatelskiej. 

Współdziałanie Powiatu Wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi opiera się  

na współpracy o charakterze finansowym i pozafinansowym. 

Finansowa forma współpracy polega przede wszystkim na zlecaniu organizacjom 

pozarządowym zadań w ramach otwartych konkursów ofert. Z roku na rok wzrasta liczba 
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podmiotów zainteresowanych dotacjami na realizację zadań z zakresu kultury, kultury 

fizycznej, edukacji, promocji zdrowia, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym  

oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.   

Współpraca pozafinansowa polega w szczególności na wzajemnym informowaniu 

się o kierunkach działania oraz informowaniu organizacji pozarządowych o możliwych 

formach wsparcia, szkoleniach, konferencjach i zmieniających się przepisach prawa. 

 

2.1. Współpraca finansowa 

 

Główną formą współpracy finansowej Powiatu Wrzesińskiego z organizacjami 

pozarządowymi jest zlecanie realizacji zadań publicznych i przekazanie na ten cel dotacji. 

Zlecanie realizacji zadań publicznych odbywa się poprzez konkursy ofert oraz w trybie 

pozakonkursowym zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie. W obu trybach zadania mogą być zlecane w formie wspierania (wymagany 

wkład własny) lub powierzenia (całkowite finansowanie). 

Zadania publiczne mogą być realizowane przez fundacje i stowarzyszenia (w tym 

stowarzyszenia zwykłe), oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3. ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, np.: kluby sportowe, podmioty religijne, spółki non-

profit, spółdzielnie socjalne. Najczęściej o dotację zadań publicznych ubiegają się 

stowarzyszenia oraz fundacje. W 2020 roku zadania publiczne na terenie powiatu 

wrzesińskiego zrealizowało 26 podmiotów. 

 

2.1.1. Otwarte konkursy ofert 

 

Otwarty konkurs ofert to określony ustawą o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (art. 13) sposób na wybranie organizacji, które otrzymują od jednostki 

samorządu terytorialnego dotacje na realizację konkretnych zadań. 

W 2020 roku Powiat Wrzesiński w ramach powyższej procedury ogłosił 13 konkursów 

ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego. 

Organizacje pozarządowe mogły ubiegać się o środki na realizację zadań publicznych 

w następujących obszarach: 

 kultura, sztuka i ochrona tradycji, 

 edukacja dzieci i młodzieży poprzez realizację projektów edukacyjnych, 

 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, 

 ratownictwo i ochrona ludności, 

 ochrona i promocja zdrowia,  
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 pomoc społeczna, w tym działalność na rzecz rodzin i osób w trudnej sytuacji 

życiowej,  

 działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,   

 działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. 

 
Tabela nr 2. Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert na zlecenie w trybie wsparcia 
realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego z podziałem na obszary w 2020 r. 
 

Obszar zadań 
Liczba 

ogłoszonych 
konkursów 

Podstawa prawna 

Ratownictwo 
 i ochrona ludności 

2 

Uchwała nr 611/2020 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 16 czerwca 
2020 r. 

Uchwała nr 747/2020 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 21 
września 2020 r. 

Działalność 
 na rzecz osób 

niepełnosprawnych 
2 

Uchwała nr 613/2020 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 16 czerwca 
2020 r. 

Uchwała nr 746/2020 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 21 
września 2020 r. 

Wspieranie 
 i upowszechnianie 

kultury fizycznej 
2 

Uchwała nr 609/2020 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 16 czerwca 
2020 r. 

Uchwała nr 744/2020 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 21 
września 2020 r. 

Kultura, sztuka 
 i ochrona tradycji 

2 

Uchwała nr 607/2020 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 16 czerwca 
2020 r. 

Uchwała nr 745/2020 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 21 
września 2020 r. 

Ochrona i promocja 
zdrowia 

2 

Uchwała nr 612/2020 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego 
z dnia 16 czerwca 2020 r. 

 

Uchwała nr 748/2020 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 21 
września 2020 r. 

Pomoc społeczna, 
w tym działalność 
na rzecz rodzin 
 i osób w trudnej 
sytuacji życiowej 

1 

 
Uchwała nr 610/2020 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 16 czerwca 

2020 r. 

Edukacja dzieci 
 i młodzieży 

poprzez realizację 
projektów 

edukacyjnych 

1 

 
Uchwała nr 608/2020 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 16 czerwca 

2020 r. 

Działalność 
na rzecz osób w 

wieku emerytalnym 
1 

 
Uchwała nr 614/2020 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 16 czerwca 

2020 r. 

Razem 13 
 

Opracowanie: Wydział Promocji, Spraw Społecznych i Sportu Starostwa Powiatowego we Wrześni. 
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W 2020 r. Powiat Wrzesiński w ramach współpracy finansowej udzielił dla organizacji 

pozarządowych w formie wsparcia (dofinansowania realizacji zadania) dotacji na łączną 

kwotę 122.686,00 zł. Całkowita wartość projektów realizowanych przez organizacje 

pozarządowe w 2020 r., przy udziale środków ze strony Powiatu Wrzesińskiego, wyniosła 

232.387,00 zł.  

 

Tabela nr 3. Liczba składanych ofert oraz udzielonych dotacji w ramach otwartych konkursów 
ofert na zlecenie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego  
z podziałem na obszary w 2020 r. 

 

Obszar zadań 
Liczba 

złożonych  
ofert 

Oferty 
odrzucone 
formalnie 

Oferty 
poddane 
ocenie 

merytorycznej 

Zawarte 
umowy 

Zrealizowane 
zadania 

Przyznane 
dotacje 

Ratownictwo 
 i ochrona ludności 

4 1 3 1 0 2 500,00 zł 

Działalność na rzecz 
osób 

niepełnosprawnych 
5 0 5 5 3 12 990,00 zł 

Wspieranie 
 i upowszechnianie 

kultury fizycznej 
12 1 11 10 9 25 700,00 zł 

Kultura, sztuka 
 i ochrona tradycji 

10 0 10 9 4 39 746,00 zł 

Ochrona i promocja 
zdrowia 

4 0 4 4 4 14 000,00 zł 

Pomoc społeczna, 
 w tym działalność 
na rzecz rodzin i 
osób w trudnej 

sytuacji życiowej 

2 0 2 2 2 10 000,00 zł 

Edukacja dzieci 
 i młodzieży poprzez 
realizację projektów 

edukacyjnych 

5 0 5 1 1 2 000,00 zł 

Działalność na rzecz 
osób w wieku 
emerytalnym 

5 0 5 5 3 15 750,00 zł 

Razem 47 2 45 37 26 122 686,00 zł 

Opracowanie: Wydział Promocji, Spraw Społecznych i Sportu Starostwa Powiatowego we Wrześni. 

 

Spośród 47 ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań 

publicznych powiatu wrzesińskiego w 2020 r., 37 ofert otrzymało dotacje. Ze względu  

na formalne uchybienia odrzucono 2 oferty, 45 ofert oceniono pod względem 

merytorycznym, 7 ofert nie otrzymało dofinansowania, jeden oferent wycofał złożoną ofertę. 

W związku z sytuacją epidemiczną panującą w 2020 r. (Covid -19) realizacja zadań została 

w znacznym stopniu utrudniona i ograniczona na skutek czego ostatecznie zrealizowano 

26 zadań. 
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2.1.2. Komisje konkursowe 

 

Oferty złożone w otwartych konkursach ofert są analizowane i opiniowane w oparciu 

o kryteria wynikające z art. 15 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie oraz określone przez Zarząd Powiatu Wrzesińskiego w ogłoszeniu  

o otwartym konkursie ofert. Oceny dokonuje komisja konkursowa powołana uchwałą Zarząd 

Powiatu. Opinie, co do złożonych ofert wraz z rekomendacją ich wyboru do przyznania 

dotacji, komisja przedkłada Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego. W skład komisji konkursowej 

wchodzą pracownicy Starostwa Powiatowego we Wrześni oraz dwie osoby wskazane przez 

organizacje pozarządowe. Decyzję o wyborze ofert, które otrzymają dofinansowanie 

podejmuje Zarząd Powiatu Wrzesińskiego.  

W 2020 r. Zarząd Powiatu Wrzesińskiego powołał 13 komisji konkursowych  

do zaopiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert.  

 
Tabela nr 4. Liczba komisji konkursowych powołanych do opiniowania ofert złożonych  
w ramach otwartych konkursów ofert na zlecenie w trybie wsparcia realizacji zadań 
publicznych powiatu wrzesińskiego z podziałem na obszary w 2020 r. 
 

Obszar zadań 
Liczba 

powołanych 
komisji 

Podstawa prawna 

Ratownictwo i ochrona 
ludności 

2 

Uchwała nr 660/2020 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 7 
lipca 2020 r. 

Uchwała nr 788/2020 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 16 
października 2020 r. 

Działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych 

2 

Uchwała nr 662/2020 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 7 
lipca 2020 r. 

Uchwała nr 787/2020 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 16 
października 2020 r. 

Wspieranie i 
upowszechnianie kultury 

fizycznej 
2 

Uchwała nr 658/2020 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 7 
lipca 2020 r. 

Uchwała nr 785/2020 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 7 
lipca 2020 r. 

Kultura, sztuka i ochrona 
tradycji 

2 

Uchwała nr 656/2020 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 7 
lipca 2020 r. 

Uchwała nr 745/2020 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 16 
października 2020 r. 

Ochrona i promocja 
zdrowia 

2 

Uchwała nr 661/2020 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 7 
lipca 2020 r. 

Uchwała nr 789/2020 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 16 
października 2020 r. 

Pomoc społeczna, w tym 
działalność na rzecz 

rodzin i osób w trudnej 
sytuacji życiowej 

1 

Uchwała nr 659/2020 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 7 
lipca 2020 r. 
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Edukacja dzieci i 
młodzieży poprzez 
realizację projektów 

edukacyjnych 

1 

Uchwała nr 657/2020 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 7 
lipca 2020 r. 

Działalność na rzecz osób 
w wieku emerytalnym 

1 

Uchwała nr 663/2020 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 7 
lipca 2020 r. 

Razem 13 
 

Opracowanie: Wydział Promocji, Spraw Społecznych i Sportu Starostwa Powiatowego we Wrześni. 

 

2.1.3. Platforma obsługująca proces składania wniosków o dotacje  

 

W 2020 r. wprowadzona została przez Powiat Wrzesiński elektroniczna platforma 

obsługi dotacji. Jest to narzędzie ułatwiające współpracę organizacji pozarządowych 

 z samorządem w obszarze udzielania i rozliczania dotacji na realizację zleconych zadań.  

Wykorzystanie platformy pozwoliło na wyeliminowanie najczęściej popełnianych 

błędów z ofert i sprawozdań (m.in. rachunkowych związanych z harmonogramem  

oraz kompletnością wypełnienia wszystkich pól i dołączania załączników). Wspieraniem 

użytkowników systemu zajmował się Wydział Promocji, Spraw Społecznych i Sportu 

Starostwa Powiatowego we Wrześni.  

 

2.1.4. Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań 

publicznych  w podziale na poszczególne obszary w 2020 r. 

 

2.1.4.1. Ratownictwo i ochrony ludności w 2020 r. 

 

 I Otwarty Konkurs Ofert  

 Zarząd Powiatu Wrzesińskiego uchwałą nr 611/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r. 

ogłosił otwarty konkurs ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych 

powiatu wrzesińskiego w obszarze ratownictwa i ochrony ludności w 2020 roku. Na wsparcie 

realizacji zadań zaplanowano środki w wysokości 5.000,00 zł. Oferty należało składać  

w terminie do 8 lipca 2020 r. W konkursie oferenci złożyli 3 wnioski, z których wszystkie 

spełniły wymogi formalne określone w ogłoszeniu o konkursie ofert. Oceny ofert pod 

względem merytorycznym dokonała w dniu 21 lipca 2020 r. komisja konkursowa powołana 
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uchwałą nr 660/2020 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 7 lipca 2020 r. Jeden  

z oferentów wycofał ofertę w dniu posiedzenia komisji i nie została ona poddana analizie.  

 Zarząd Powiatu Wrzesińskiego uchwałą nr 677/2020 z dnia 29 lipca 2020 r. ogłosił 

wyniki otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych 

powiatu wrzesińskiego w obszarze ratownictwa i ochrony ludności w 2020 roku, przyznając  

1 dotację w wysokości 2.500,00 zł (zawarto 1 umowę – szczegóły w tabeli nr 5.). 

 II Otwarty Konkurs Ofert 

 Zarząd Powiatu Wrzesińskiego uchwałą nr 747/2020 z dnia 21 września 2020 r. 

ogłosił drugi otwarty konkurs ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych 

powiatu wrzesińskiego w obszarze ratownictwa i ochrony ludności w 2020 roku. Na wsparcie 

realizacji zadań zaplanowano środki w wysokości 2.500,00 zł. Oferty należało składać  

w terminie do 13 października 2020 r. W drugim otwartym konkursie ofert oferenci złożyli  

1 wniosek, który spełnił wymogi formalne określone w ogłoszeniu o konkursie ofert. Oceny 

ofert pod względem merytorycznym dokonała w dniu 26 października 2020 r. komisja 

konkursowa powołana uchwałą nr 788/2020 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia  

16 października 2020 r. Komisja zaopiniowała niedofinansowanie oferty ze względu  

na charakter inwestycyjny zadania.  

 Zarząd Powiatu Wrzesińskiego uchwałą nr 809/2020 z dnia 27 października 2020 r. 

ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań 

publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze ratownictwa i ochrony ludności w 2020 roku, 

nie przyznając dofinansowania do złożonej oferty. 

 

Tabela nr 5. Zestawienie ofert złożonych w ramach I oraz II otwartego konkursu ofert  
w obszarze ratownictwa i ochrony ludności w 2020 r. 

 

L.
p. 

Konkurs 
Nazwa 

organizacji 
Nazwa zadania 

Wartość 
zadania 

Kwota 
wnioskowanej 

dotacji 

Kwota 
przyznanej 

dotacji 

Kwota 
rozliczonej 

dotacji 

1. 

I otwarty 
konkurs 

ofert 

Ochotnicza 
Straż 

Pożarna 
Mikuszewo 

Otwarty konkurs 
ofert na zlecanie 
w trybie wsparcia 
realizacji zadań 

publicznych 
powiatu 

wrzesińskiego w 
obszarze 

ratownictwa i 
ochrony ludności 

w 2020 r. 

4 990,00 zł 4 490,00 zł 0,00 zł 
brak 

dofinansowania 

2. 
Liga Obrony 

Kraju  

Otwarte zawody 
strzeleckie 

powiatu 
wrzesińskiego z 

okazji Święta 
Wojska Polskiego 

3 300,00 zł 2 500,00 zł 0,00 zł 
oferent  

zrezygnował 
 z konkursu 

3. 
Liga Obrony 

Kraju  

Otwarte Zawody 
Strzeleckie 

powiatu 
wrzesińskiego 
upamiętniające 
102 rocznicę 

odzyskania przez 
Polskę 

3 300,00 zł 2 500,00 zł 2 500,00 zł 
umowa  

rozwiązana 



 

10 

niepodległości 

4. 
II otwarty 
konkurs 

ofert 

Ochotnicza 
Straż 

Pożarna w 
Targowej 

Górce 

Przygotowanie 
Ochotniczej 

Straży Pożarnej w 
Targowej Górce 

do działań 
ratowniczo-
gaśniczych - 

celem 
zwiększenia 
potencjału 

technicznego 

2 996,20 zł 2 496,20 zł 0,00 zł 
odrzucono 
formalnie 

 
Razem 14 586,20 zł 11 986,20 zł 2 500,00 zł 

 

Opracowanie: Wydział Promocji, Spraw Społecznych i Sportu Starostwa Powiatowego we Wrześni. 

 

 Podsumowanie 

 Łącznie w obszarze ratownictwa i ochrony ludności w 2020 r. na realizację zadań 

publicznych wydatkowano środki w wysokości 2.500,00 zł. W związku z sytuacją 

epidemiczną panującą w 2020 r. (Covid -19) realizacja zadań w obszarze ratownictwa 

 i ochrony ludności została w znacznym stopniu ograniczona. Podmiot, któremu przyznano 

dotację wobec obostrzeń sanitarnych zrezygnował z realizacji zadania. Dotacja została 

zwrócona do budżetu Powiatu Wrzesińskiego na zasadach określonych w umowie. 

 

2.1.4.2. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w 2020 r. 

 

 I Otwarty Konkurs Ofert 

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego uchwałą nr 613/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r. 

ogłosił otwarty konkurs ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych 

powiatu wrzesińskiego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2020 

roku. Na wsparcie realizacji zadań zaplanowano środki w wysokości 10.000,00 zł. Oferty 

należało składać w terminie do 8 lipca 2020 r. W konkursie oferenci złożyli 4 wnioski, 

 z których wszystkie spełniły wymogi formalne określone w ogłoszeniu o konkursie ofert. 

Oceny ofert pod względem merytorycznym dokonała w dniu 17 lipca 2020 r. komisja 

konkursowa powołana uchwałą nr 662/2020 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 7 lipca 

2020 r.  

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego uchwałą nr 679/2020 z dnia 29 lipca 2020 r. ogłosił 

wyniki otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych 

powiatu wrzesińskiego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2020 

roku, przyznając 4 dotacje na łączną kwotę 9.990,00 zł (zawarto 4 umowy -  szczegóły  

w tabeli nr 6.). 
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 II Otwarty Konkurs Ofert 

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego uchwałą nr 746/2020 z dnia 21 września 2020 r. 

ogłosił drugi otwarty konkurs ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych 

powiatu wrzesińskiego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2020 

roku. Na wsparcie realizacji zadań zaplanowano środki w wysokości 4.260,00 zł. Oferty 

należało składać w terminie do 13 października 2020 r. W konkursie oferenci złożyli  

1 wniosek, który spełnił wymogi formalne. Oceny ofert pod względem merytorycznym 

dokonała w dniu 26 października 2020 r. komisja konkursowa powołana uchwałą 

nr 787/2020 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 16 października 2020 r.  

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego uchwałą nr 808/2020 z dnia 27 października 2020 r. 

ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań 

publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze w obszarze działalności na rzecz osób 

niepełnosprawnych w 2020 roku, przyznając 1 dotację na łączną kwotę 3.000,00 zł (zawarto 

1 umowę - szczegóły w tabeli nr 6.). 

 

Tabela nr 6. Zestawienie ofert złożonych w ramach I oraz II otwartego konkursu ofert  
w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2020 r. 
 

L.
p. 

Konkurs 
Nazwa 

organizacji 
Nazwa zadania 

Wartość 
zadania 

Kwota 
wnioskowanej 

dotacji 

Kwota 
przyznanej 

dotacji 

Kwota 
rozliczonej 

dotacji 

1. 

I otwarty 
konkurs 

ofert 

Stowarzyszenie 
Wrzesiński Klub 

"Amazonki" 

Terapia 
przeciwobrzękowa  

i przeciwbólowa 
9 000,00 zł 6 000,00 zł 3 000,00 zł 3 000,00 zł 

2. 

Asy Wrzesińskie 
Stowarzyszenie 

Pomocy 
Osobom ze 
Spektrum 
Autyzmu 

Wieloaspektowe 
ujęcie zagadnień 

zdrowia i 
bezpieczeństwa 

osób 
niepełnosprawnych 

- warsztaty dla 
rodziców i 
nauczycieli 

7 500,00 zł 6 750,00 zł 2 250,00 zł 
umowa  

rozwiązana 

3. 
Uczniowski Klub 

Sportowy 
"Kołaczkowo" 

III Integracyjny 
Turniej w 

Warcabach 
Klasycznych dla 

osób 
niepełnosprawnych 

intelektualnie - 
"Wrzesińska 

Warcaba 2020" 

3 340,00 zł 2 340,00 zł 2 340,00 zł 
umowa  

rozwiązana 

4. 

Stowarzyszenie na 
Rzecz Dzieci  
i Młodzieży 

Niepełnosprawnej 
"Razem" 

Puszek okruszek - 
zajęcia z zakresu 

zooterapii, 
rozwijające 
kondycję 

psychofizyczną 
dzieci z 

niepełnosprawności
ami 

8 600,00 zł 7 740,00 zł 2 400,00 zł 2 400,00 zł 

5. 
II otwarty 
konkurs 

ofert 

Stowarzyszenie 
Wrzesiński Klub 

Amazonki 

Sprawna i zdrowa 
amazonka 

4 500,00 zł 3 000,00 zł 3 000,00 zł 3 000,00 zł 

 
Razem 32 940,00 zł 25 830,00 zł 12 990,00 zł 8 400,00 zł 

Opracowanie: Wydział Promocji, Spraw Społecznych i Sportu Starostwa Powiatowego we Wrześni. 
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 Podsumowanie 

 Łącznie w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2020 r.  

na realizację zadań publicznych wydatkowano środki w wysokości 12.990,00 zł, zawarto 

 5 umów. W związku z sytuacją epidemiczną panującą w 2020 r. (Covid -19) realizacja zadań 

w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych została w znacznym stopniu 

utrudniona i ograniczona. Spośród wszystkich dotowanych podmiotów, 2 organizacje 

zrezygnowały z realizacji swoich zadań. Umowy zostały rozwiązane za porozumieniem stron, 

a dotacje zwrócone do budżetu Powiatu Wrzesińskiego na zasadach określonych  

w umowie. 

 

Projekty zrealizowane w ramach I oraz II otwartego konkursu ofert  

w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2020 r. 

 

 

Oferent: Stowarzyszenie Wrzesiński Klub "Amazonki" 

Nazwa zadania: Terapia przeciwobrzękowa i przeciwbólowa 

Wartość zadania: 9 000,00 zł 

Dotacja: 3 000,00 zł 

Osiągnięte rezultaty:  Wykonano 150 zabiegów - masaży leczniczych dla kobiet po leczeniu 

raka piersi. Systematyczne fachowe i regularne zabiegi to zmniejszenie bólu kręgosłupa, 

zredukowanie zalegającej chłonki w ręce po stronie operowanej. Regularne zabiegi 

 u chorych pomagają korygować wady postawy, zmniejszyć bolesność ręki i kręgosłupa, 

zwiększyć możliwości wykonywania lekkich prac domowych. 
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Oferent: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Razem" 

Nazwa zadania: Puszek okruszek - zajęcia z zakresu zooterapii, rozwijające kondycję 

psychofizyczną dzieci z niepełnosprawnościami 

Wartość zadania: 8 600,00 zł 

Dotacja: 2 400,00 zł 

Osiągnięte rezultaty: Przeprowadzono cykl dziewięciu zajęć dla dzieci  

z niepełnosprawnością: trzy cykle zajęć z alpakami dla 40 osób oraz sześć cykli  zajęć  

z dogoterapii dla 40. Zajęcia przyczyniły się do stymulowania zmysłów słuchu, wzroku, 

dotyku, poprawy orientacji w schemacie własnego ciała, zwiększyły koncentrację uwagi, 

stanowiły dla uczestników zajęć ćwiczenia relaksacyjne. 
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Oferent: Stowarzyszenie Wrzesiński Klub "Amazonki" 

Nazwa zadania: Sprawna i zdrowa amazonka 

Wartość zadania: 4 500,00 zł 

Dotacja: 3 000,00 zł 

Osiągnięte rezultaty: Wykonano 150 zabiegów masaży leczniczych  dla kobiet po leczeniu 

raka piersi. Systematyczne fachowe i regularne zabiegi to zmniejszenie bólu kręgosłupa  

oraz zredukowanie zalegającej chłonki w ręce po stronie operowanej. Regularne masaże  

u chorych pomagają korygować wady postawy, zmniejszyć bolesność ręki i kręgosłupa, 

zwiększyć możliwości wykonywania lekkich prac domowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4.3. Wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 r. 

 

 I Otwarty Konkurs Ofert 

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego uchwałą nr 609/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r. 

ogłosił otwarty konkurs ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych 

powiatu wrzesińskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 

roku. Na wsparcie realizacji zadań zaplanowano środki w wysokości 17.500,00 zł. Oferty 

należało składać w terminie do 8 lipca 2020 r. W konkursie oferenci złożyli 8 wniosków,  

z których 1 nie spełnił wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o konkursie ofert. 

Oceny ofert pod względem merytorycznym dokonała w dniu 17 lipca 2020 r. komisja 

konkursowa powołana uchwałą nr 658/2020 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 7 lipca 

2020 r.  

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego uchwałą nr 675/2020 z dnia 29 lipca 2020 r. ogłosił wyniki 

otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu 
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wrzesińskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  w 2020 roku, 

przyznając 6 dotacji na łączną kwotę 17.430,00 zł (zawarto 7 umów - szczegóły  

w tabeli nr 7.). 

 II Otwarty Konkurs Ofert 

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego uchwałą nr 744/2020 z dnia 21 września 2020 r. 

ogłosił drugi otwarty konkurs ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych 

powiatu wrzesińskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 

roku. Na wsparcie realizacji zadań zaplanowano środki w wysokości 22.570,00 zł. Oferty 

należało składać w terminie do 13 października 2020 r. W konkursie oferenci złożyli  

4 wnioski, z których wszystkie spełniły wymogi formalne określone w ogłoszeniu o konkursie 

ofert. Oceny ofert pod względem merytorycznym dokonała w dniu 26 października 2020 r. 

komisja konkursowa powołana uchwałą nr 785/2020 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego 

 z dnia 16 października 2020 r.  

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego uchwałą nr 806/2020 z dnia 27 października 2020 r. 

ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań 

publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej w 2020 roku, przyznając 3 dotacje na łączną kwotę 8.270,00 zł (zawarto 3 umowy - 

szczegóły w tabeli nr 7.), 1 oferta nie otrzymała dofinansowania. 

 

 Podsumowanie 

 Łącznie w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 r.  

na realizację zadań publicznych wydatkowano środki w wysokości 25.700,00 zł, zawarto 

10 umów. W związku z sytuacją epidemiczną panującą w 2020 r. (Covid -19) jedna 

organizacja, której przyznano dotację, zrezygnowała z realizacji zadania. Umowa została 

rozwiązana za porozumieniem stron, a dotacja została zwrócona do budżetu Powiatu 

Wrzesińskiego na zasadach określonych w umowie. 

Tabela nr 7. Zestawienie ofert złożonych w ramach I oraz II otwartego konkursu ofert  
w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 r. 

L. 
p. 

Konkurs 
Nazwa 

organizacji 
Nazwa zadania 

Wartość 
zadania 

Kwota 
wnioskowanej 

dotacji 

Kwota 
przyznanej 

dotacji 

Kwota 
rozliczonej 

dotacji 

1. 

I otwarty 
konkurs 

ofert 

Stowarzyszenie 
Pomagam 
Aktywnie 

Pierwszy Krok  
z Królową 

Sportu 
1 600,00 zł 1 400,00 zł 1 400,00 zł 

umowa  
rozwiązana 

2. 

Uczniowski 
Klub Sportowy 

"Milesza" 
Targowa Górka 

Jesienny 
Turniej Piłki 
Siatkowej 

2 590,00 zł 2 330,00 zł 2 330,00 zł 2 330,00 zł 

3. 
Klub Piłkarski 

Września 

Rozwój futsalu 
na terenie 
powiatu 

wrzesińskiego 

6 000,00 zł 5 000,00 zł 3 600,00 zł 3 600,00 zł 

4. 
Wrzesińskie 
Towarzystwo 

Tenisowe 

Turniej Open 
tenisa 

ziemnego 
 o puchar 
Starosty 

Wrzesińskiego 

2 300,00 zł 1 700,00 zł 1 700,00 zł 1 700,00 zł 
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5. 
Uczniowski 

Klub Sportowy 
Zasutowo 

Organizacja 
Turnieju 

Badmintona 
1 180,00 zł 940,00 zł - 

odrzucono 
formalnie 

6. 

Stowarzyszenie 
na Rzecz 
Dzieci i 

Młodzieży 
Niepełnospraw

nej "Razem" 

Turniej 
Mikołajkowy 

6 020,00 zł 5 400,00 zł 5 400,00 zł 5 379,00 zł 

7. 
Stowarzyszenie 

Pro Bono 
Familiae 

Zajęcia 
treningowe dla 

dzieci 
uzdolnionych 

ruchowo: neuro 
– trening 

 z elementami 
treningu 

mentalnego 

5 200,00 zł 4 248,00 zł 2 000,00 zł 2 000,00 zł 

8. 
Fundacja Piotra 

Reissa 

Treningi 
piłkarskie oraz 

udział w 
rozgrywkach 

Wielkopolsko-
Lubuskich Lig 
Piłkarskich dla 

dzieci i 
młodzieży z 

Powiatu 
Wrzesińskiego 

3 500,00 zł 3 000,00 zł 1 000,00 zł 1 000,00 zł 

9. 

II otwarty 
konkurs 

ofert 

Gminny Klub 
Sportowy 
"Płomień" 

Nekla 

Popularyzowani
e gry w piłkę 
nożną wśród 

dzieci, 
młodzieży 

 i dorosłych 
poprzez 

regularne 
treningi i udział 
w rozgrywkach 

piłkarskich 

5 860,00 zł 5 260,00 zł 5 260,00 zł 4 860,00 zł 

10. 

Uczniowski 
Klub Sportowy 

"Milesza" 
Targowa Górka 

Turniej 
Mikołajkowy w 
piłce siatkowej 

dziewcząt 

1 705,00 zł 1 525,00 zł 1 525,00 zł 1 525,00 zł 

11. 
Fundacja 

Region Razem 
Aktywni RAZEM 19 000,00 zł 17 000,00 zł - 

brak 
dofinansowania 

12. 
Uczniowski 

Klub Sportowy - 
Zasutowo 

Organizacja 
Turnieju 

Badmintona 
1 650,00 zł 1 485,00 zł 1 485,00 zł 1 485,00 zł 

 

Razem 56 605,00 zł 49 288,00 zł 25 700,00 zł 23 879,00 zł 

Opracowanie: Wydział Promocji, Spraw Społecznych i Sportu Starostwa Powiatowego we Wrześni. 
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Projekty zrealizowane w ramach I oraz II otwartego konkursu ofert w obszarze 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 r. 

 

Oferent: Uczniowski Klub Sportowy "Milesza" Targowa Górka 

Nazwa zadania: Jesienny Turniej Piłki Siatkowej 

Wartość zadania: 2 590,00 zł 

Dotacja: 2 330,00 zł 

Osiągnięte rezultaty: Przeprowadzono turniej piłki siatkowej w sali sportowej w Nekli 

Zadanie przyczyniło się do popularyzacji gry w siatkówkę wśród młodzieży  

oraz mieszkańców powiatu wrzesińskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferent: Wrzesińskie Towarzystwo Tenisowe 

Nazwa zadania: Turniej Open tenisa ziemnego o puchar Starosty Wrzesińskiego 

Wartość zadania: 2 300,00 zł  

Dotacja: 1 700,00 zł  

Osiągnięte rezultaty: Zorganizowano turniej dla uczestników zainteresowanych rozwojem 

swoich umiejętności sportowych i chcących współrywalizować. Wydarzenie było ciekawą 

i atrakcyjną formą spędzenia czasu wolnego, stanowiło również atrakcję dla kibiców  

i przyczyniło się do rozwoju i popularyzacji dyscypliny wśród lokalnej społeczności. 
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Oferent: Klub Piłkarski Września 

Nazwa zadania: Rozwój futsalu na terenie powiatu wrzesińskiego 

Wartość zadania: 6 000,00 zł 

Dotacja: 3 600,00 zł 

Osiągnięte rezultaty: Przeprowadzono ponad dziesięć jednostek treningowych, rozegrano 
trzy sparingi. Ponadto drużyna z powodzeniem uczestniczyła w rozgrywkach II Ligi Futsalu, 
rozgrywając sześć meczów ligowych i zajmując pierwsze miejsce w tabeli po sześciu 
kolejkach.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferent: Stowarzyszenie Pro Bono Familiae  

Nazwa zadania: Zajęcia treningowe dla dzieci uzdolnionych ruchowo: neuro - trening  

z elementami treningu mentalnego  

Wartość zadania: 5 200,00 zł 

Dotacja: 2 000,00 zł  

Osiągnięte rezultaty: Treningi "neuro" dla dzieci stanowiły uzupełnienie dla klasycznego 
szkolenia realizowanego w klubach, szkółkach oraz akademiach. W doborze środków 
treningowych położono szczególny nacisk na rozwój centralnego układu nerwowego, czucia 
oraz orientacji. Zajęcia zrealizowano w blokach praktycznych, które poprzedzała cześć 
teoretyczna, aktywizująca grupę i będąca wstępem do zadań praktycznych (zagadnienia 
treningu mentalnego).  
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Oferent: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Razem" 

Nazwa zadania: Turniej Mikołajkowy  

Wartość zadania: 6 020,00 zł  

Dotacja: 5 400,00 zł 

Osiągnięte rezultaty: Przeprowadzono turniej dla 120  dzieci z niepełnosprawnościami. 

Udział w imprezie stworzył im szansę przeżycia sukcesu, radzenia sobie z emocjami. 

Działanie to przyczyniło się do poprawy kondycji fizycznej, podniesienia samooceny 

uczestników poprzez stworzenie im szansy przeżycia wygranej. 

 

 

 

 

 

 

 

Oferent: Fundacja Piotra Reissa 

Nazwa zadania: Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach Wielkopolsko-Lubuskich Lig 

Piłkarskich dla dzieci i młodzieży z Powiatu Wrzesińskiego 

Wartość zadania: 3 500,00 zł  

Dotacja: 1 000,00 zł  

Osiągnięte rezultaty: Przeprowadzono cykl treningów dla dzieci. Regularne ćwiczenia 

przyczyniły się do poprawy sprawności fizycznej i kondycji dzieci, a także ich umiejętności 

piłkarskich. Treningi zagospodarowały czas wolny dzieci oraz przyczyniły się  

do popularyzacji gry w piłkę nożną. 
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Oferent: Gminny Klub Sportowy "Płomień" Nekla  

Nazwa zadania: Popularyzowanie gry w piłkę nożną wśród dzieci, młodzieży i dorosłych 

poprzez regularne treningi i udział w rozgrywkach piłkarskich. 

Wartość zadania: 5 860,00 zł 

Dotacja: 5 260,00 zł 

Osiągnięte rezultaty: Przeprowadzono cykl regularnych treningów piłki nożnej w dziewięciu 

drużynach sportowych, w każdych zajęciach brało udział średnio 10-15 zawodników. 

Treningi przyczyniły się do wzrostu umiejętności zawodników, podniosły poziom gry w piłkę 

nożną, zawodnicy zintegrowali się i zaczęli lepiej pracować jako drużyna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferent: Uczniowski Klub Sportowy "Milesza" Targowa Górka 

Nazwa zadania: Turniej Mikołajkowy w piłce siatkowej dziewcząt 

Wartość zadania: 1 705,00 zł  

Dotacja: 1 525,00 zł  

Osiągnięte rezultaty: W turnieju wzięły udział trzy zespoły zawodniczek z terenu powiatu 

wrzesińskiego uczestniczące w rozgrywkach Wrzesińskiej Rekreacyjnej Ligi Siatkówki: UKS 

Jedynka Września, Olimp Września i Milesza Women's Targowa Górka. Organizacja turnieju 

pozwoliła na weryfikacje poziomu wyszkolenia zawodniczek przygotowujących się do udziału 

w kolejnych meczach. Turniej miał na celu popularyzację piłki siatkowej w środowisku, 

podniesienie umiejętności i został poprzedzony doskonaleniem elementów gry przy pomocy 

trenera. 
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Oferent: Uczniowski Klub Sportowy - Zasutowo 

Nazwa zadania: Organizacja Turnieju Badmintona 

Wartość zadania: 1 650,00 zł  

Dotacja: 1 485,00 zł  

Osiągnięte rezultaty: W turnieju uczestniczyło 41 zawodniczek i zawodników, turniej 

rozegrano z podziałem na kategorie wiekowe: U9 U-11; U-13; U-15. W ramach zadania 

zawodnicy doskonalili umiejętności gry badmintonowej w celu osiągnięcia wyników 

zbliżonych do miejsc medalowych. Uczestnicy mieli możliwość porównania nabytych 

umiejętności gry badmintonowej z zawodnikami klubów uczestniczącymi w turniejach 

ogólnopolskich, w tym w Mistrzostwach Polski. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4.4. Kultura, sztuka i ochrona tradycji w 2020 r. 

 

 I otwarty Konkurs Ofert 

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego uchwałą nr 607/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r. 

ogłosił otwarty konkurs ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych 

powiatu wrzesińskiego w obszarze kultury, sztuki i ochrony tradycji w 2020 roku.  
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Na wsparcie realizacji zadań zaplanowano środki w wysokości 35.000,00 zł. Oferty należało 

składać w terminie do 8 lipca 2020 r. W konkursie oferenci złożyli 6 wniosków, z których 

wszystkie spełniły wymogi formalne określone w ogłoszeniu o konkursie ofert. Oceny ofert 

pod względem merytorycznym dokonała w dniu 21 lipca 2020 r. komisja konkursowa 

powołana uchwałą nr 656/2020 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 7 lipca 2020 r.  

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego uchwałą nr 673/2020 z dnia 29 lipca 2020 r. ogłosił wyniki 

otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu 

wrzesińskiego w obszarze kultury, sztuki i ochrony tradycji w 2020 roku, przyznając 6 dotacji 

na łączną kwotę 31.260,00 zł (zawarto 6 umów - szczegóły w tabeli nr 8.). 

 II otwarty Konkurs Ofert 

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego uchwałą nr 745/2020 z dnia 21 września 2020 r. 

ogłosił drugi otwarty konkurs ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych 

powiatu wrzesińskiego w obszarze kultury, sztuki i ochrony tradycji w 2020 roku.  

Na wsparcie realizacji zadań zaplanowano środki w wysokości 8.600,00 zł. Oferty należało 

składać w terminie do 13 października 2020 r. W konkursie oferenci złożyli 4 wnioski,  

z których wszystkie spełniły wymogi formalne określone w ogłoszeniu o konkursie ofert. 

Oceny ofert pod względem merytorycznym dokonała w dniu 26 października 2020 r. komisja 

konkursowa powołana uchwałą nr 786/2020 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia  

16 października 2020 r. Zarząd Powiatu Wrzesińskiego uchwałą nr 807/2020 z dnia  

27 października 2020 r. ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia 

realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze kultury, sztuki i ochrony 

tradycji w 2020 roku, przyznając 3 dotacje na łączną kwotę 8.486,00 zł (zawarto  

3 umowy -  szczegóły w tabeli nr 8.), 1 oferta nie została dofinansowana. 

 

Tabela nr 8. Zestawienie ofert złożonych w ramach I oraz II otwartego konkursu ofert  
w obszarze kultury, sztuki i ochrony tradycji w 2020 r. 
 

L.p. Konkurs 
Nazwa 

organizacji 
Nazwa 
zadania 

Wartość 
zadania 

Kwota 
wnioskowanej 

dotacji 

Kwota 
przyznanej 

dotacji 

Kwota 
rozliczonej 

dotacji 

1. 

I otwarty 
konkurs 

ofert 

Stowarzysze
nie PRO 

ARTE 

Meloteczka i 
Meloteka - cykl 

koncertów 
edukacyjnych 
dla rodzin z 

dziećmi 

5 400,00 zł 4 860,00 zł 4 860,00 zł 
umowa  

rozwiązana 

2. 

Stowarzysze
nie 

"Wielkopolsc
y Bieganie" 

Warsztaty 
Folklorystyczn

e i tradycje 
ludowe 

kultywowane 
przez Zespół 

Folklorystyczn
y "Ziemia 

Wrzesińska" 

8 100,00 zł 5 600,00 zł 5 600,00 zł 5 600,00 zł 
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3. 

Gminne 
Stowarzysze
nie Seniorów 

w Nekli 

"Powróćmy jak 
za dawnych 

lat" - wieczór z 
muzyką 

piosenką i 
poezją z okazji 

dnia seniora 

16 700,00 zł 10 500,00 zł 6 900,00 zł 
umowa  

rozwiązana 

4. 
Stowarzysze

nie Chór 
CAMERATA 

Śpiew łączy 
pokolenia - 

przygotowanie 
chóru 

CAMERATA 
do występów 

artystycznych. 
Reprezentowa

nia powiatu 
wrzesińskiego 

- na terenie 
powiatu i w 

kraju 

9 200,00 zł 7 100,00 zł 7 100,00 zł 3 321,00 zł 

5. 
Fundacja 

Dzieci 
Wrzesińskich 

Ogólnopolski 
konkurs 

recytatorski 
"Kto Ty 
Jesteś, 

Człowieku?" w 
ramach Święta 

Teatru na 
Prowincji 2020 

2 000,00 zł 1 800,00 zł 1 800,00 zł 
umowa  

rozwiązana 

6. 
Fundacja 
Tornister 

Młode Media 

Wirtualnie i 
trójwymiarowo 

w obronie 
ojczystej 

mowy 

11 250,00 zł 10 125,00 zł 5 000,00 zł 5 000,00 zł 

7. 

II otwarty 
konkurs 

ofert 

Nekielskie 
Stowarzysze

nie 
Kulturalne 

 

Kapliczki, 
figury, krzyże 
przydrożne i 

stare nagrobki 
jako 

dziedzictwo 
kulturowe 

ziemi 
nekielskiej. 

5 300,00 zł 4 770,00 zł 4 770,00 zł 4 770,00 zł 

8. 

Koło 
Gospodyń 
Wiejskich 
"Aktywny 

Bierzglinek" 

Kultywujemy 
tradycję i 

nasze 
dziedzictwo z 

Aktywnym 
Bierzglinkiem 

2 850,00 zł 2 565,00 zł 2 565,00 zł 
Umowa 

rozwiązana 

9. 

Stowarzysze
nie 

Emerytów i 
Rencistów w 
Orzechowie 

Orzechowskie 
opowieści 

1 490,00 zł 1 151,00 zł 1 151,00 zł 
Umowa 

rozwiązana 

10. 

 
Fundacja 
Region 
Razem 

 

Diamentowy 
Głos Powiatu 

Wrzesińskiego 
9 000,00 zł 8 000,00 zł - 

brak 
dofinansowania 

 
Razem 71 290,00 zł 56 471,00 zł 39 746,00 zł 18 691,00 zł 

Opracowanie: Wydział Promocji, Spraw Społecznych i Sportu Starostwa Powiatowego we Wrześni. 
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 Podsumowanie 

 Łącznie w obszarze kultury, sztuki i ochrony tradycji w 2020 r. na realizację zadań 

publicznych wydatkowano środki w wysokości 39.746,00 zł, zawarto 9 umów. W związku 

 z sytuacją epidemiczną panującą w 2020 r. (Covid -19) realizacja zadań w obszarze kultury, 

sztuki i ochrony tradycji została w znacznym stopniu utrudniona i ograniczona. W związku  

z obostrzeniami covidowymi 5 organizacji zrezygnowało z realizacji swoich zadań. Umowy 

zostały rozwiązane za porozumieniem stron, a dotacje zwrócone do budżetu Powiatu 

Wrzesińskiego na zasadach określonych w umowie. 

Projekty zrealizowane w ramach I oraz II otwartego konkursu ofert  

w obszarze kultury, sztuki i ochrony tradycji w 2020 roku 

 

 

Oferent: Stowarzyszenie "Wielkopolscy Bieganie" 

Nazwa zadania: Warsztaty Folklorystyczne i tradycje ludowe kultywowane przez Zespół 

Folklorystyczny "Ziemia Wrzesińska"  

Wartość zadania: 8 100,00 zł  

Dotacja: 5 600,00 zł  

Osiągnięte rezultaty: zrealizowano cykl kompleksowych warsztatów folklorystycznych, 

śpiewanek ludowych i narodowych, wzbogacony o lekcje folkloru oraz indywidualny „tutoring” 

realizowany przez członków Zespołu. Zakupiono stroje ludowe rzeszowskie męskie w celu 

przeprowadzenia zadania. Projektem zostali objęci Członkowie Zespołu Folklorystycznego 

„Ziemia Wrzesińska” oraz mieszkańcy Powiatu Wrzesińskiego, regionu Wielkopolski, 

reprezentujący małe lokalne społeczności, wśród których występuje żywe zainteresowanie 

kulturą ludową, tańcem i muzyką w liczbie ogółem 200 uczestników. 
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Oferent: Stowarzyszenie Chór Camerata 

Nazwa zadania: Śpiew łączy pokolenia - przygotowanie chóru CAMERATA do występów 

artystycznych. Reprezentowania powiatu wrzesińskiego - na terenie powiatu i w kraju  

Wartość zadania: 9 200,00 zł 

Dotacja: 7 100,00 zł 

Osiągnięte rezultaty: Chór Camerata w 2020 roku rozpoczął swoją działalność  

od Koncertów Kolęd przeprowadzonych na terenie miasta i powiatu wrzesińskiego. 

Jednocześnie przygotowano plan koncertów na cały rok - wśród nich udział w Powidzkim 

Festiwalu Chóralnym, Koncert z okazji 100-lecia urodzin św. Jana Pawła II w Krośnie 

Odrzańskim i na terenie powiatu krośnieńskiego, oraz Koncert "Śpiew łączy pokolenia"  

z okazji 35 - lecia Cameraty. Z uwagi na pandemię COVID-19 i wprowadzenie obostrzeń, 

przeprowadzenie wszystkich zakładanych działań nie było możliwe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferent: Fundacja Tornister Młode Media  

Nazwa zadania: Wirtualnie i trójwymiarowo w obronie ojczystej mowy 

Wartość zadania: 11 250,00 zł  

Dotacja: 5 000,00 zł  

Osiągnięte rezultaty: Stworzenie aplikacji, która w formie linku jest dostępna na stronie 

internetowej Powiatu Wrzesińskiego, mediach społecznościowych oraz instytucjach 

publicznych. Projekt jest nowoczesną formą przekazywania wiedzy historycznej uczniom 

szkół podstawowych i średnich oraz miłośnikom historii. Odtwarzany na smartfonach, 

komputerach, tabletach oraz w wersji VR pozwala przenieść się w czasie i mimo pandemii 

znaleźć się w murach szkoły katolickiej we Wrześni sprzed 120 lat. 
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Oferent: Nekielskie Stowarzyszenie Kulturalne  

Nazwa zadania: Kapliczki, figury, krzyże przydrożne i stare nagrobki jako dziedzictwo 

kulturowe ziemi nekielskiej 

Wartość zadania: 5 300,00 zł 

Dotacja: 4 770,00 zł  

Osiągnięte rezultaty: Wydanie publikacji w nakładzie 261 egzemplarzy, która stanowi 

źródło wiedzy w sferze dziedzictwa kulturowego gminy Nekla nie tylko dla współczesnych 

odbiorców, ale również dla przyszłych pokoleń. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4.5. Ochrona i promocja zdrowia w 2020 r. 

 

 I otwarty Konkurs Ofert 

 Zarząd Powiatu Wrzesińskiego uchwałą nr 612/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r. 

ogłosił otwarty konkurs ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych 

powiatu wrzesińskiego w obszarze ochrony i promocji zdrowia w 2020 roku. Na wsparcie 

realizacji zadań zaplanowano środki w wysokości 14.000,00 zł. Oferty należało składać  

w terminie do 8 lipca 2020 r. W konkursie oferenci złożyli 2 wnioski, z których wszystkie 

spełniły wymogi formalne określone w ogłoszeniu o konkursie ofert. Oceny ofert pod 

względem merytorycznym dokonała w dniu 17 lipca 2020 r. komisja konkursowa powołana 

uchwałą nr 661/2020 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 7 lipca 2020 r. 

  Zarząd Powiatu Wrzesińskiego uchwałą nr 678/2020 z dnia 29 lipca 2020 r. ogłosił 

wyniki otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych 

powiatu wrzesińskiego w obszarze ochrony i promocji zdrowia  w 2020 roku, przyznając  

2 dotacje na łączną kwotę 6.500,00 zł (zawarto 2 umowy – szczegóły w tabeli nr 9.). 
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 II otwarty Konkurs Ofert 

 Zarząd Powiatu Wrzesińskiego uchwałą nr 748/2020 z dnia 21 września 2020 r. 

ogłosił drugi otwarty konkurs ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych 

powiatu wrzesińskiego w obszarze ochrony i promocji zdrowia w 2020 roku. Na wsparcie 

realizacji zadań zaplanowano środki w wysokości 7.500,00 zł. Oferty należało składać  

w terminie do 13 października 2020 r. W konkursie oferenci złożyli 2 wnioski, z których 

wszystkie spełniły wymogi formalne określone w ogłoszeniu o konkursie ofert. Oceny ofert 

pod względem merytorycznym dokonała w dniu 26 października 2020 r. komisja konkursowa 

powołana uchwałą nr 789/2020 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 16 października  

2020 r.  

 Zarząd Powiatu Wrzesińskiego uchwałą nr 810/2020 z dnia 27 października 2020 r. 

ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań 

publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze ochrony i promocji zdrowia  

 w 2020 roku, przyznając dwie dotacje na łączną kwotę 7.500,00 zł (zawarto 2 umowy– 

szczegóły w tabeli nr 9.). 

  
Tabela nr 9. Zestawienie ofert złożonych w ramach I oraz II otwartego konkursu ofert  
w obszarze ochrony i promocji zdrowia w 2020 r. 
 

L.
p. 

Konkurs 
Nazwa 

organizacji 
Nazwa 

zadania 
Wartość 
zadania 

Kwota 
wnioskowanej 

dotacji 

Kwota 
przyznanej 

dotacji 

Kwota 
rozliczonej 

dotacji 

1. 

I otwarty 
konkurs 

ofert 

Stowarzyszeni
e Aktywne 
Grabowo 

Królewskie 

Ponadczasow
a moda - ciało, 
umysł, duch, 

uroda 

4 500,00 zł 3 500,00 zł 3 500,00 zł 3 500,00 zł 

2. 

Koło 
Gospodyń 

Wiejskich w 
Grabowie 

Królewskim 

Siła pisana 
szminką II 

3 850,00 zł 3 000,00 zł 3 000,00 zł 3 000,00 zł 

3. II otwarty 
konkurs 

ofert 

Koło 
Gospodyń 
Wiejskich 
"Aktywny 

Bierzglinek" 

Sześć tygodni 
z Aktywnym 

Bierzglinkiem 
1 700,00 zł 1 530,00 zł 1 530,00 zł 1 530,00 zł 

4. 
Fundacja 

Region Razem 
Warto Żyć 

Razem 
8 500,00 zł 7 500,00 zł 5 970,00 zł 5 970,00 zł 

 

Razem 18 550,00 zł 15 530,00 zł 14 000,00 zł 14 000,00 zł 

Opracowanie: Wydział Promocji, Spraw Społecznych i Sportu Starostwa Powiatowego we Wrześni. 
 

 

 Podsumowanie 

 Łącznie w obszarze ochrony i promocji zdrowia w 2020 r. na realizację zadań 

publicznych wydatkowano środki w wysokości 14.000,00 zł, zawarto 4 umowy. Wszystkie 

zadania w tym obszarze zostały zrealizowane i rozliczone.  
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Projekty zrealizowane w ramach I oraz II otwartego konkursu ofert 

 w obszarze ochrony i promocji zdrowia w 2020 roku 

 

 

Oferent: Stowarzyszenie Aktywne Grabowo Królewskie  

Nazwa zadania: Ponadczasowa moda - ciało, umysł, duch, uroda  

Wartość zadania: 4 500,00 zł 

Dotacja: 3 500,00 zł  

Osiągnięte rezultaty: Przeprowadzono pięć warsztatów szkoleniowych zgłębiających 

wiedzę na temat zdrowia. Uczestniczki projektu nabyły podstawową wiedzę teoretyczną  

i praktyczną z zakresu aromaterapii, refleksologii, stawiania baniek leczniczych, detoksykacji 

organizmu, jogi meridianów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferent: Koło Gospodyń Wiejskich w Grabowie Królewskim 

Nazwa zadania: Siła pisana szminką II 

Wartość zadania: 3 850,00 zł  

Dotacja: 3 000,00 zł  

Osiągnięte rezultaty: Przeprowadzono 6-godzinne warsztaty dla kobiet. Dzięki warsztatom 

kobiety mogły poznać techniki samoakceptacji, nabrać pewności siebie i chęci walki o swoje 

„ja”. Warsztaty wpłynęły na poprawę kondycji psychicznej kobiet. 
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Oferent: Koło Gospodyń Wiejskich "Aktywny Bierzglinek"  

Nazwa zadania: Sześć tygodni z Aktywnym Bierzglinkiem  

Wartość zadania: 1 700,00 zł  

Dotacja: 1 530,00 zł  

Osiągnięte rezultaty: Przeprowadzono siedem zajęć fitness po 1,5h dla 30 osób oraz dwa 

spotkania z dietetykiem. Projekt przyczynił się do wzrostu świadomości uczestników  

z zakresu zdrowego stylu życia, jak również wpłynął na poprawę ich kondycji fizycznej. 

Udział w projekcje pozwolił uczestnikom dostrzec korzyści z regularnych ćwiczeń i dostarczył 

im wiedzy z zakresu żywienia i wpływu diety na ogólny stan zdrowia człowieka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferent: Fundacja Region Razem 

Nazwa zadania: Warto Żyć Razem  

Wartość zadania: 8 500,00 zł  

Dotacja: 5 970,00 zł  

Osiągnięte rezultaty: Stworzenie i publikacja cyklu profilaktycznych audycji edukacyjnych, 

promujących zdrowy styl życia i przeciwdziałanie uzależnieniom - audycje emitowane były  

na antenie lokalnego radia. 
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2.1.4.6. Pomoc społeczna, w tym działalność na rzecz rodzin i osób 

 w trudnej sytuacji życiowej w 2020 r. 

 

 

 Zarząd Powiatu Wrzesińskiego uchwałą nr 610/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r. 

ogłosił otwarty konkurs ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych 

powiatu wrzesińskiego w obszarze pomocy społecznej, w tym działalności na rzecz rodzin 

 i osób w trudnej sytuacji życiowej w 2020 roku. Na wsparcie realizacji zadań zaplanowano 

środki w wysokości 10.000,00 zł. Oferty należało składać w terminie do 8 lipca 2020 r.  

W konkursie oferenci złożyli 2 wnioski, z których wszystkie spełniły wymogi formalne 

określone w ogłoszeniu o konkursie ofert. Oceny ofert pod względem merytorycznym 

dokonała w dniu 17 lipca 2020 r. komisja konkursowa powołana uchwałą nr 659/2020 

Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 7 lipca 2020 r.  

 Zarząd Powiatu Wrzesińskiego uchwałą nr 676/2020 z dnia 29 lipca 2020 r. ogłosił 

wyniki otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych 

powiatu wrzesińskiego w obszarze pomocy społecznej, w tym działalności  

na rzecz rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej w 2020 roku, przyznając 2 dotacje  

na łączną kwotę 10.000,00 zł (zawarto 2 umowy – szczegóły w tabeli nr 10.). Wszystkie 

zadania w tym obszarze zostały zrealizowane i rozliczone.  

 

Tabela nr 10. Zestawienie ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert w obszarze 
pomocy społecznej, w tym działalności na rzecz rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej  
w 2020 r. 
 

L.
p. 

Nazwa organizacji Nazwa zadania 
Wartość 
zadania 

Kwota 
wnioskowanej 

dotacji 

Kwota 
przyznanej 

dotacji 

Kwota 
rozliczonej 

dotacji 

1. 
Katolickie 

Porozumienie 
Samorządowe KPS 

Zapewnienie 
nieodpłatnego posiłku 

dla osób w trudnej 
sytuacji życiowej 

46 232,00 zł 6 000,00 zł 6 000,00 zł 6 000,00 zł 

2. 

Stowarzyszenie 
Strzelecko- 

Rekreacyjne 
"Ogończyk" 

Kaligrafia 
alternatywną na nudę 

7 600,00 zł 6 000,00 zł 4 000,00 zł 4 000,00 zł 

Razem 53 832,00 zł 12 000,00 zł 10 000,00 zł 10 000,00 zł 

Opracowanie: Wydział Promocji, Spraw Społecznych i Sportu Starostwa Powiatowego we Wrześni. 
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Projekty zrealizowane w otwartego konkursu ofert  

w obszarze pomocy społecznej, w tym działalności na rzecz rodzin i osób  

w trudnej sytuacji życiowej w 2020 roku 

 

 

Oferent: Katolickie Porozumienie Samorządowe KPS 

Nazwa zadania: Zapewnienie nieodpłatnego posiłku dla osób w trudnej sytuacji życiowej 

Wartość zadania: 46 232,00 zł 

Dotacja: 6 000,00 zł 

Osiągnięte rezultaty: Zadanie przyczyniło się do zaspokojenia codziennych podstawowych 

potrzeb żywieniowych dla osób wymagających wsparcia, zmniejszenia obciążenia rodzin  

i osób w potrzebie, zmniejszono ryzyko zadłużeń finansowych. Projekt przyczynił się 

 do  aktywizacji osób korzystających z pomocy jadłodajni w kierunku usamodzielnienia 

życiowego, poszukiwania pracy, wzajemnej pomocy oraz integracji środowiska 

potrzebujących. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Oferent: Stowarzyszenie Strzelecko- Rekreacyjne "Ogończyk" 

Nazwa zadania: Kaligrafia alternatywną na nudę 

Wartość zadania: 7 600,00 zł 

Dotacja: 4 000,00 zł 

Osiągnięte rezultaty: Przeprowadzono dziewięć trzygodzinnych warsztatów z kaligrafii 

i nauki o piśmie. W zajęciach brało udział 114 osób. Zajęcia odbywały się na terenie szkół  

w Nekli, Zasutowie i Orzechowie oraz sołectwa Sokolniki i Gorazdowo. Zadanie stanowiło 

alternatywę do spędzania czasu przed komputerem, zaktywizowało dzieci i młodzież 

 z terenu powiatu wrzesińskiego, przyczyniło się do integracji społecznej. 
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2.1.4.7. Edukacja dzieci i młodzieży poprzez realizację projektów 

edukacyjnych w 2020 r. 

 
Zarząd Powiatu Wrzesińskiego uchwałą nr 608/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r. 

ogłosił otwarty konkurs ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych 

powiatu wrzesińskiego w obszarze edukacji dzieci i młodzieży poprzez realizację projektów 

edukacyjnych w 2020 r. Na wsparcie realizacji zadań zaplanowano środki w wysokości 

2.000,00 zł. Oferty należało składać w terminie do 8 lipca 2020 r. W konkursie oferenci 

złożyli 5 wniosków, które spełniły wymogi formalne określone w ogłoszeniu o konkursie ofert. 

Oceny ofert pod względem merytorycznym dokonała w dniu 21 lipca 2020 r. komisja 

konkursowa powołana uchwałą nr 657/2020 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 7 lipca 

2020 r. 

 Zarząd Powiatu Wrzesińskiego uchwałą nr 674/2020 z dnia 29 lipca 2020 r. ogłosił 

wyniki otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych 

powiatu wrzesińskiego w obszarze edukacji dzieci i młodzieży poprzez realizację projektów 

edukacyjnych  w 2020 roku, przyznając 1 dotację w wysokości 2.000,00 zł (zawarto 1 umowę 

– szczegóły w tabeli nr 11.). Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. 

 
Tabela nr 11. Zestawienie ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert w obszarze 
edukacji dzieci i młodzieży poprzez realizację projektów edukacyjnych w 2020 r. 
 

L.p. Nazwa organizacji Nazwa zadania 
Wartość 
zadania 

Kwota 
wnioskowana 

dotacji 

Kwota 
przyznanej 

dotacji 

Kwota 
rozliczonej 

dotacji 

1. 
Stowarzyszenie 

"Rodzice Dzieciom" 

Wakacyjne 
laboratorium - 

warsztaty z 
eksperymentami 

2 000,00 zł 1 800,00 zł 0,00 zł 
brak 

dofinansowania 

2. 
Stowarzyszenie PRO 

ARTE 

"Meloludki" cykl 
warsztatów 
edukacyjno-

muzycznych dla 
dzieci od 5 do 7 lat 

2 200,00 zł 1 980,00 zł 0,00 zł 
brak 

dofinansowania 

3. 
Stowarzyszenie 

Freelab 
Warsztaty z 

projektowania 3D 
2 230,00 zł 2 000,00 zł 2 000,00 zł 2 000,00 zł 

4. 

Stowarzyszenie na 
Rzecz Dzieci i 

Młodzieży 
Niepełnosprawnej 

"Razem" 

Samodzielni w 
urzędzie 

2 220,00 zł 1 970,00 zł 0,00 zł 
brak 

dofinansowania 

5. 
Stowarzyszenie 

Edukacyjno - 
Kulturalne "NDM" 

"KLOCKOWE L-
MASZYNY" - 

warsztaty 
techniczne dla 

dzieci 

950,00 zł 850,00 zł 0,00 zł 
brak 

dofinansowania 

Razem 9 600,00 zł 8 600,00 zł 2 000,00 zł 2 000,00 zł 

Opracowanie: Wydział Promocji, Spraw Społecznych i Sportu Starostwa Powiatowego we Wrześni. 
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Projekty zrealizowane w ramach otwartego konkursu ofert 

 w obszarze edukacji dzieci i młodzieży poprzez realizację projektów 

edukacyjnych w 2020 r. 

 

 

Oferent: Stowarzyszenie Freelab 

Nazwa zadania: Warsztaty z projektowania 3D 

Wartość zadania: 2 230,00 zł 

Dotacja: 2 000,00 zł 

Osiągnięte rezultaty: Przeprowadzono dwanaście warsztatów z projektowania 3D  

i cyfrowej fabrykacji, którego efektem było stworzenie projektu pawilonu. Realizacja zadania 

pozwoliła przeszkolić i nauczyć podstaw projektowania 3D młodzież z powiatu 

wrzesińskiego. Ponadto szkolenie przyczyniło się do wzrostu świadomości wykorzystania 

nowoczesnych technologii w procesie projektowania i fabrykacji. Stanowiło też ciekawą 

formę spędzania wolnego czasu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

2.1.4.8. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2020 r. 

 

 Zarząd Powiatu Wrzesińskiego uchwałą nr 614/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r. 

ogłosił otwarty konkurs ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych 

powiatu wrzesińskiego w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2020 

roku. Na wsparcie realizacji zadań zaplanowano środki w wysokości 20.000,00 zł. Oferty 

należało składać w terminie do 8 lipca 2020 r. W konkursie oferenci złożyli 5 wniosków, które 

spełniły wymogi formalne określone w ogłoszeniu o konkursie ofert. Oceny ofert pod 

względem merytorycznym dokonała w dniu 17 lipca 2020 r. komisja konkursowa powołana 

uchwałą nr 663/2020 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 7 lipca 2020 r.  

 Zarząd Powiatu Wrzesińskiego uchwałą nr 680/2020 z dnia 29 lipca 2020 r. ogłosił 

wyniki otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych 
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powiatu wrzesińskiego w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2020 

roku, przyznając 5 dotacji na łączną kwotę 15.750,00 zł (zawarto 5 umów – szczegóły  

w tabeli nr 12.).  

 W związku z sytuacją epidemiczną panującą w 2020 r. (Covid -19) realizacja zadań  

w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym została w znacznym stopniu 

ograniczona, co spowodowało, że dwie organizacje pozarządowe zrezygnowały z realizacji 

zadań. Umowy zostały rozwiązane za porozumieniem stron, a dotacje zwrócone do budżetu 

Powiatu Wrzesińskiego na zasadach określonych w umowie. 

 
Tabela 12. Zestawienie ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert w obszarze 
działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2020 r. 
 

L.p. 
Nazwa 

organizacji 
Nazwa 
zadania 

Wartość 
zadania 

Kwota 
wnioskowanej 

dotacji 

Kwota 
przyznanej 

dotacji 

Kwota 
rozliczonej 

dotacji 

1. 
Fundacja Region 

Razem 
Senior na fali 7 000,00 zł 6 000,00 zł 3 000,00 zł 3 000,00 zł 

2. 
Stowarzyszenie 
Wrzesiński Klub 

"Amazonki" 

Zdrowe 
stopy to 

życie bez 
bólu 

3 500,00 zł 2 800,00 zł 2 800,00 zł 2 800,00 zł 

3. 

Polski Związek 
Emerytów, 
Rencistów i 

Inwalidów Zarząd 
Rejonowy z 
Siedzibą we 

Wrześni 

Senior 
Aktywny 

4 260,00 zł 2 790,00 zł 2 790,00 zł 
umowa  

rozwiązana 

4. 

PZERiI Warszawa 
Odział Rejonowy 

Września ul. 
Ogrodowa 6 Koło 
nr 5 Kołaczkowo 

"Aktywny 
senior nad 
jeziorem" - 

piknik w 
Sokolnikach 

4 860,00 zł 4 360,00 zł 4 360,00 zł 4 360,00 zł 

5. 
Wrzesiński 
Uniwersytet 

Trzeciego Wieku 

RUCH TO 
ZDROWIE 

3 200,00 zł 2 800,00 zł 2 800,00 zł 
umowa  

rozwiązana 

Razem 22 820,00 zł 18 750,00 zł 15 750,00 zł 10 160,00 zł 

Opracowanie: Wydział Promocji, Spraw Społecznych i Sportu Starostwa Powiatowego we Wrześni. 
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Projekty zrealizowane w ramach otwartego konkursu ofert  

w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2020 r. 

 

 

Oferent: Fundacja Region Razem  

Nazwa zadania: Senior na fali  

Wartość zadania: 7 000,00 zł 

Dotacja: 3 000,00 zł  

Osiągnięte rezultaty: Przeprowadzono 12 godzin zajęć, zrealizowano 6 audycji - seniorzy 

nabyli umiejętności obsługi komputera i urządzeń do rejestracji dźwięku, zdobyli umiejętności 

interpersonalne, uczestniczyli w wydaniu kilku audycji, zaspokoili potrzeby społeczne 

i integracyjne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferent: Stowarzyszenie Wrzesiński Klub "Amazonki" 

Nazwa zadania: Zdrowe stopy to życie bez bólu 

Wartość zadania: 3 500,00 zł 

Dotacja: 2 800,00 zł 

Osiągnięte rezultaty: Przeprowadzono 35 zabiegów podologicznych dla osób w wieku 

emerytalnym. Zabiegi to poprawa jakości życia, mniej bólu i stresu dla starszych osób, 

łatwiejsza możliwość wykonywania codziennych obowiązków. Szansa na dłuższe 

zachowanie sprawności i samodzielności. 
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Oferent: PZERiI Odział Rejonowy w Kołaczkowie 

Nazwa zadania: "Aktywny senior nad jeziorem" - piknik w Sokolnikach  

Wartość zadania: 4 860,00 zł 

Dotacja: 4 360,00 zł  

Osiągnięte rezultaty: Organizacja pikniku integracyjno – sportowego, w którym wzięło 

udział 100 osób. Uczestnicy otrzymali wskazówki do ćwiczeń, spotkanie wpłynęło  

na poprawę sprawności fizycznej (poprzez indywidualne kontynuowanie ćwiczeń) 

 i psychicznej oraz zaciśnięcie kontaktów towarzyskich wśród osób starszych. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Współpraca pozafinansowa 

 

Współpraca o charakterze pozafinansowym Powiatu Wrzesińskiego z organizacjami 

pozarządowymi polega w szczególności na: 

 wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach działalności, 

 promowaniu i prezentowaniu działalności organizacji pozarządowych, zwłaszcza 

na stronie internetowej powiatu wrzesińskiego oraz w środkach masowego przekazu, 

 umożliwianiu nawiązywania kontaktów i współpracy organizacji pozarządowych  

w skali lokalnej oraz regionalnej, 

 inicjowaniu bądź współorganizowaniu szkoleń i spotkań informacyjnych dla organizacji 

pozarządowych z udziałem przedstawicieli samorządu powiatowego. 

W roku 2020 z uwagi na panującą pandemię i towarzyszące jej strach i niepewność, 

bezpośrednia współpraca z organizacjami pozarządowymi została ograniczona. Niemniej 

jednak w 2020 roku, realizując zadania przewidziane w programie położono nacisk  

na działalność informacyjną i promowanie działalności organizacji pozarządowych. W tym 

celu wykorzystywano dostępne narzędzia komunikacji: stronę internetową Powiatu 

Wrzesińskiego, portale społecznościowe oraz biuletyn informacyjny Przegląd Powiatowy. 
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Na stronie internetowej www.wrzesnia.powiat.pl prezentowano informacje 

o organizacjach mających status OPP celem uzyskania 1%, zamieszczano informacje  

o szkoleniach, możliwościach ubiegania się o dofinansowanie, ogłaszanych konkursach 

 i konferencjach adresowanych do organizacji pozarządowych. Część z informacji,  

dla wzmocnienia przekazu upowszechniania była również na profilu społecznościowym FB. 

W biuletynie „Przegląd Powiatowy” prezentowano materiały poświęcone działalności 

organizacji pozarządowych, umieszczano ogłoszenia i informacje nadsyłane  

przez stowarzyszenia, fundacje oraz kluby sportowe.  Poniżej kilka przykładów tej formy 

współpracy.   

 W „Przeglądzie Powiatowym” nr 307 z dnia 7 lutego 2020 roku zaprezentowana 

została działalność Stowarzyszenia PSI-Jaciel, które zajmuje się niesieniem pomocy 

bezdomnym zwierzętom.  

 

 Z kolei w 308 numerze powiatowego biuletynu z 21 

lutego 2020 roku pojawiły się informacje dotyczące 

organizacji pozarządowych, które przedstawiały działalność 

m.in. Uczniowskiego klubu Sportowego Kołaczkowo, 

Wrzesińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku czy 

Stowarzyszenie Freelab.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wrzesnia.powiat.pl/
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 W „Przeglądzie Powiatowym”  nr 310 z dnia 3 kwietnia 2020 roku przybliżona została 

działalność UKS Szkółki Kolarskiej we Wrześni.  

 

 W numerze 318 z 11 września 

2020 roku przedstawiono 

informację na temat półkolonii 

realizowanych przez 

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci 

 i Młodzieży Niepełnosprawnej 

„Razem”. 

 

 W 320 numerze „Przeglądu Powiatowego” z 9 października 2020 roku pojawiły się 

informacje dotyczące, np. Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłosławiu  

i organizowanych przez nią mistrzostw wędkarskich, a także święta obchodzonego 

przez wrzesińskie koło Związku Niewidomych i Niedowidzących. 
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 W ramach współpracy pozafinansowej Powiat Wrzesiński wspiera inicjatywy 

zgłaszane przez organizacje pozarządowe poprzez promowanie ich działalność. Ponadto, 

często na zaproszenie organizacji, przedstawiciele jednostek organizacyjnych biorą udział  

w pracach zespołów doradczych organizacji pozarządowych. Przy wsparciu ze strony 

samorządu powiatowego stowarzyszenie Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego Wieku uzyskało 

„Certyfikat Złoty - Profesjonalny UTW”. Ponadto przedstawiciel samorządu powiatowego 

bierze udział w pracach Rady Programowej WUTW. 

 Pomimo pandemii w roku 2020 odbyło się jedno spotkanie Forum Organizacji 

Pozarządowych, które wspiera aktywizację środowiska osób starszych  

oraz niepełnosprawnych do udziału w życiu społecznym, kulturalnym i sportowym. 

  W 2020 roku objęto patronatem honorowym wydarzenia organizowane  

lub współorganizowane przez organizacje pozarządowe, m.in.: Święto Teatru na Prowincji 

oraz wydarzenie sportowe Września Run Track.  

 Na wniosek Starosty Wrzesińskiego złożony do Prezydenta Rzeczypospolitej Polski, 

Danuta Torzewska i Domicela Cierpiszewska związane z wrzesińskim chórem „Camerata”, 

zostały wyróżnione Złotym Krzyżem Zasługi za popularyzowanie kultury muzycznej. 

Zgłoszenie kandydatek stowarzyszenia to przejaw szacunku i uznania za wieloletnią pracę 

na rzecz Stowarzyszenia Chór Camerata. 

 W ramach popularyzacji wiedzy o postawach prozdrowotnych, upowszechniania 

kultury i tradycji przygotowano broszurę informacyjno edukacyjną dedykowaną osobom  

w wieku emerytalnym "Kalendarz 2021 - Rok z seniorami". Materiał prezentował również 

różnorodne formy aktywności oraz działania realizowane z inicjatywy lub we współpracy  

z samorządem powiatowym, przy udziale środków przekazanych w ramach otartych 

konkursów ofert. Trafiły one do 1500 osób w szczególności za pośrednictwem organizacji 

pozarządowych oraz w bezpośrednich kontaktach z mieszkańcami. Zadanie spotkało się  

z pozytywnym odbiorem mieszkańców i odpowiadało na potrzeby grupy docelowej. 

 W 2020 r. Stowarzyszenie Freelab we współpracy z Centrum Badań i Rozwoju 

Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach, w związku z trudną sytuacją epidemiczną, 

aktywnie włączyło się w walkę z pandemią poprzez produkcję przyłbic, wykorzystując 

technikę druku 3D. Gotowe przyłbice były przekazywane bezpłatnie do placówek 

medycznych, w tym Szpitala Powiatowego we Wrześni, edukacyjnych oraz jednostek 

pomocy społecznej w powiecie wrzesińskim. Wśród podmiotów z sektora pozarządowego 

nawiązujących kontakty i współpracę w powiecie wrzesińskim należy wymienić także m.in. 

Stowarzyszenie Promyk, Fundację Siepomaga, Fundację DKMS, Fundację Biedronka. 

 Ponadto przez cały 2020 rok również jednostki organizacyjne powiatu aktywnie 

włączały się we współpracę z organizacjami pozarządowymi m.in. Dom Pomocy Społecznej 

we Wrześni otrzymał wsparcie w postaci przyłbic od Stowarzyszenia Freelab. Zespół Szkół 

Politechnicznych we współpracy ze Stowarzyszeniem Psi-Jaciel przeprowadził zbiórkę 

koców dla zwierząt z wrzesińskiego schroniska. Powiatowa Szkoła Muzyczna 
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współpracowała ze Stowarzyszeniem Pro Arte, realizując różnorodne projekty muzyczne. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni wspierało projekty realizowane dla osób 

starszych i niepełnosprawnych takich stowarzyszeń jak, min.: Stowarzyszenie Wrzesiński 

Klub Amazonki, Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem”, 

Wrzesińskie Stowarzyszenie Niesłyszących, Polski Związek Emerytów, Rencistów  

i Inwalidów Zarząd Rejonowy z siedzibą we Wrześni. 

 W roku 2020 rozpoczęto prace nad uchwałą umożliwiającą ubieganie się o dotacje 

przez kluby sportowe z terenu powiatu wrzesińskiego. Nowa formuła umożliwia klubom 

sportowym uzyskanie dotacji na bieżącą działalność m.in. poprzez dofinansowanie realizacji 

programów szkolenia sportowego, zakup sprzętu czy pokrycie kosztów wyjazdu na zawody. 

Wyznaczenie osobnej ścieżki dla klubów sportowych, które w oparciu o zasady określone  

w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie mogą uzyskać dotacje na rozwój klubu, 

stwarza większą przejrzystość finansowania oraz pozwala oddzielić dotacje na rozwój 

klubów od dotacji na realizację zadań publicznych otwartych dla mieszkańców regionu. 

Uchwała została podjęta przez Radę Powiatu Wrzesińskiego 27 października 2020 r.  

i obowiązuje od 1 stycznia 2021 r. W celu zapoznania klubów sportowych z możliwością 

ubiegania się o dotacje zorganizowane zostało spotkaniu online poświęconemu nowej 

formule wspierania sportu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Podsumowanie 

 

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

publicznego i o wolontariacie oraz § 13 ust. 2 „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
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o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.” Zarząd Powiatu 

Wrzesińskiego przedkłada Radzie Powiatu Wrzesińskiego sprawozdanie z realizacji 

Programu w terminie do 31 maja następnego roku oraz publikuje je w Biuletynie Informacji 

Publicznej. 

Zebrane w sprawozdaniu informacje potwierdzają, że cele założone w Programie 

zostały zrealizowane. Organizacje aktywnie włączały się w realizację zadań publicznych 

Powiatu poprzez udział w otwartych konkursach ofert oraz realizację dotowanych zadań 

publicznych, jak również współdziałając pozafinansowo. Ponadto Powiat Wrzesiński wspierał 

 i promował działalność organizacji pozarządowych, zapraszając do partnerstwa  

przy organizacji różnego rodzaju przedsięwzięć. 

Promowano działalność społeczników w środkach masowego przekazu, publikując 

m.in. na stronie internetowej Powiatu oraz w „Przeglądzie Powiatowym” artykuły  

o uroczystościach, imprezach, projektach realizowanych przez organizacje samorządowe, 

w tym zadaniach dofinansowywanych w ramach otwartych konkursów ofert. 

Podsumowując, współpraca z organizacjami pozarządowymi na terenie powiatu 

wrzesińskiego przebiega prawidłowo. Cieszy fakt, że ciągle się ona rozwija, a zadania 

realizowane przez lokalne stowarzyszenia zyskują dużą popularność wśród mieszkańców 

powiatu, co potwierdza zasadność dotychczasowej współpracy i mobilizuje do działania  

w kolejnych latach. 


