
ZARZĄ D POWIATU 

WRZESASKSEGO 
UCHWAŁA NR 1155/2021 

ZARZĄ DU POWIATU WRZESIŃ SKIEGO 
z dnia 27 lipca 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 z późn. zm.), § 11 ust. 1 uchwały nr 155/XXIU2021 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 1117/2021 Zarządu 

Powiatu Wrzesińskiego z dnia 22 czerwca 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: 

L.p. Podmiot Nazwa 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. 
Stowarzyszenie Aktywne —I 

Grabowo Królewskie 
Czekoladowe Love 0,00 zł 

 

Organizacja wydarzen w Powiatowej Scenie Kultury "Zamkowa" w Miloslawiu 

9, Stowarzyszenie Freelab Cztery żywioły 13.300,00 zł 

 

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

i innych 

3. Fundacja Dzieci Wrzesińskich 
Warsztaty aktorskie przygotowujące do nagrania 
scen fabularnych do filmu 120 rocznica strajku 

Dzieci Wrzesińskich 
5.000,00 zł 

4. 
Wrzesiński Uniwersytet 

Trzeciego Wieku 
Września w czarno -białym kolorze 2.050,00 zł 

5. Koło Gospodyń Wiejskich 
Czeszewo 

Muzyka łączy pokolenia 0,00 zł 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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