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Informacje ogólne

Program współpracy

• Konsultacje Programu współpracy

Powiat Wrzesiński współpracuje z organizacjami pozarządowymi m.in. 
w oparciu o roczne programy współpracy uchwalane na podstawie art. 5a 
ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.).

Program określa główne zasady współpracy samorządu lokalnego z ww. 
organizacjami oraz szczegółowe cele i formy, a także katalog priorytetowych 
zadań publicznych realizowanych przy współudziale organizacji 
pozarządowych.

Przedmiotowy dokument przed uchwaleniem wymagał wcześniejszych 
konsultacji. W związku z powyższym Zarząd Powiatu Wrzesińskiego 
na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 528) oraz uchwały Rady Powiatu 
we Wrześni nr 255/XU/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia 
zasad i trybu przeprowadzenia 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,
udostępnił do konsultacji projekt „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 r."

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi były przeprowadzone
w terminie od 09.09.2020 r. do 18.09.2020 r. zgodnie z zapisami uchwały 
nr 723/2020 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 08.09.2020 r. Konsultacje



zostały przeprowadzone w formie pisemnej poprzez zgłaszanie wniosków 
i uwag przy życiu formularza umieszczonego w Biuletynie Informacji 
Publicznej Powiatu Wrzesińskiego oraz na stronie internetowej 
www.wrzesnia.powiat.pl.

Jedna organizacja pozarządowa zgłosiła swoje propozycje zmian do projektu. 
Wyniki konsultacji zostały przedstawione Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego, 
który na posiedzeniu w dniu 21.09.2020 r. wskazał sposób ich wykorzystania 
oraz wprowadził modyfikacje programu.

Rada Powiatu Wrzesińskiego uchwałą nr 155/XXI1/2020 z dnia 28 września 
2020 r. uchwaliła roczny „Program współpracy powiatu wrzesińskiego 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 
3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r."

• Cel główny oraz zakres przedmiotowy Programu współpracy

Celem głównym programu było rozwijanie współpracy powiatu wrzesińskiego 
z organizacjami pozarządowymi i wzmacnianie rozwoju społeczeństwa.

Zakres przedmiotowy współpracy obejmował zadania publiczne, które są 
określone w art. 4 ust. 1 ustawy i są zbieżne z zakresem zadań powiatu 
określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym.

• Cele szczegółowe Programu współpracy

Za cele szczegółowe programu przyjęto: 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, poprawę jakości życia poprzez 
pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych, wykorzystanie potencjału 
i możliwości organizacji pozarządowych, prezentację dorobku organizacji 
pozarządowych oraz promowanie ich osiągnięć.

http://www.wrzesnia.powiat.pl


Organizacje pozarządowe

Stowarzyszenia rejestrowe, zwykłe, 
fundacje, koła gospodyń wiejskich, 
kluby sportowe, uczniowskie kluby 
sportowe

• Stowarzyszenia rejestrowe (KRS)

Najpopularniejsze formy organizacji pozarządowych to stowarzyszenia 
i fundacje. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 2261) rozróżnia dwa rodzaje stowarzyszeń, które dla 
ułatwienia można nazywać jako stowarzyszenia „rejestrowe" 
i stowarzyszenia zwykłe.

Stowarzyszenie zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji 
społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) to jedna z najczęstszych 
form prowadzenia działalności społecznej w Polsce. Stowarzyszenie tam 
wpisane ma osobowość prawną, jest reprezentowane przez zarząd. 
Wraz z rejestracją w KRS stowarzyszenie uzyskuje nr NIP i REGON.

Stowarzyszenie rejestrowane w KRS może prowadzić szeroką działalność 
statutową w formie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku 
publicznego. Dodatkowo takie stowarzyszenie może uruchomić działalność 
gospodarczą, która służy pozyskiwaniu funduszy na cele statutowe.

Oprócz odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności 
gospodarczej, może ono przyjmować darowizny, ubiegać się o dotacje 
od administracji publicznej, organizować zbiórki publiczne, przyjmować 
spadki czy 1% podatku.
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Stowarzyszenia zwykłe

Stowarzyszenie zwykłe nie ma osobowości prawnej, może jednak zaciągać 
zobowiązania, pozywać i być pozywane. Dopuszczalnymi źródłami 
finansowania działalności własnej są m.in. składki członkowskie lub dotacje, 
ale organizacja ta nie może prowadzić działalności odpłatnej albo 
gospodarczej. Stowarzyszenie zwykłe może zrzeszać jedynie osoby fizyczne. 
Osoby prawne, takie jak firmy, spółki czy inne organizacje pozarządowe 
nie mogą być założycielami takiego stowarzyszenia, jak również jego 
członkami.

Wszystkie zasady obowiązujące w stowarzyszeniu zwykłym członkowie 
określają w regulaminie działalności, który stanowi najważniejszy dokument 
organizacji.

Działanie stowarzyszeń zwykłych reguluje ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. 
Prawo o stowarzyszeniach. Ewidencję stowarzyszeń zwykłych prowadzą 
starostowie właściwi ze względu na siedzibę stowarzyszenia.

Możliwe jest „przerejestrowanie" stowarzyszenia zwykłego w stowarzyszenie 
zarejestrowane w KRS.

• Fundacje

Istotą fundacji jest istnienie majątku przeznaczonego przez fundatora 
na publicznie użyteczny cel. Opiekę nad majątkiem oraz odpowiedzialność 
za realizację celów przejmuje zarząd, po zarejestrowaniu fundacji w KRS.

Najważniejszym aktem prawnym regulującym działanie fundacji jest ustawa 
z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2020 r., poz. 2167). 
Natomiast w statucie, który co do zasady ustanawiany jest przez fundatora, 
opisane są najważniejsze informacje o fundacji.

Fundacja jest organizacją pozarządową, co oznacza m.in., że może uzyskać 
status organizacji pożytku publicznego (OPP) i otrzymywać dotacje. 
Ma charakter niedochodowy, jej majątek jest przeznaczany wyłącznie 
do realizacji celów, dla których fundacja została ustanowiona i nie podlega 
podziałowi między członków władz czy fundatora.
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• Koła gospodyń wiejskich

Koło gospodyń wiejskich jest społeczną organizacją mieszkańców wsi, 
wspierającą rozwój przedsiębiorczości na wsi i aktywnie działającą na rzecz 
środowisk wiejskich. Reprezentuje interesy i działa na rzecz poprawy sytuacji 
społeczno-zawodowej kobiet wiejskich oraz ich rodzin, a także wspiera 
wszechstronny rozwój terenów wiejskich. Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r.
0 kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2021 r., poz. 2256) określa formy
1 zasady dobrowolnego zrzeszania się w kołach gospodyń wiejskich, 
organizację oraz tryb ich zakładania.

Ten typ organizacji podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Kół 
Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa.

• Kluby sportowe i uczniowskie kluby sportowe

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1133 
z późn. zm.) definiuje sport jako wszelkie formy aktywności fizycznej, które 
przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie 
lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków 
społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach.

Działalność sportowa może być prowadzona w formie klubu sportowego, 
którego szczególnym rodzajem jest według ustawy o sporcie uczniowski klub 
sportowy.

Uczniowskie kluby sportowe oraz kluby sportowe działające w formie 
stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności 
gospodarczej, podlegają wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostę 
właściwego ze względu na siedzibę klubu.

Członkami uczniowskiego klubu sportowego mogą być w szczególności 
uczniowie, rodzice i nauczyciele.
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Organizacje pozarządowe zarejestrowane na terenie powiatu 
wrzesińskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.

Uczniowskie kluby 
sportowe 

35

Kluby sportowe 
26

Stowarzyszenia KRS 
153

Koła gospodyń 
wiejskich 

63

Fundacje
25 Stowarzyszenia

zwykłe
10

Według danych zgromadzonych na podstawie dokumentacji przekazanej 
do Starostwa Powiatowego we Wrześni z Sądu Rejestrowego (KRS), wpisów 
do ewidencji starosty wrzesińskiego oraz danych z rejestru Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na terenie powiatu wrzesińskiego 
w 2021 r. zarejestrowanych było 312 organizacji pozarządowych.
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Współpraca o charakterze finansowym

Otwarte konkursy ofert

• Zlecanie zadań publicznych

Współpraca finansowa powiatu wrzesińskiego z organizacjami 
pozarządowymi polega w szczególności na zlecaniu realizacji zadań 
publicznych zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zlecanie realizacji zadań publicznych w 2021 r. wraz z udzieleniem dotacji 
w trybie powierzenia (dotacja w wysokości 100% kosztów realizacji zadania) 
lub wsparcia (dotacja w wysokości do 90% kosztów realizacji zadania), 
odbywało się w ramach otwartych konkursów ofert.

W czterech terminach ogłoszono łącznie 16 konkursów ofert na zlecanie 
realizacji zadań publicznych.

Organizacje pozarządowe mogły ubiegać się o środki na przedsięwzięcia 
z obszarów:
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- działalności na rzecz edukacji dzieci i młodzieży poprzez realizację 
projektów edukacyjnych,
- działalności w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z powiatu 
wrzesińskiego, w tym organizacji wyjazdów edukacyjnych, kolonii, 
wycieczek, warsztatów,
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
- ratownictwa i ochrony ludności,
- ochrony i promocji zdrowia,
- pomocy społecznej, w tym działalności na rzecz rodzin i osób w trudnej 
sytuacji życiowej,



- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
- działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
- ochrony środowiska,
- udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej 
pomocy prawnej oraz realizowania działań edukacyjnych zmierzających 
do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację 
zadań publicznych w 2021 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie 
realizacji zadania publicznego polegającego na 
prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej 
oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na 
obszarze powiatu wrzesińskiego w 2021 r.

4 listopada 2020 r.

19 stycznia 2021 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie 
realizacji zadania publicznego powiatu wrzesińskiego 
pn. „Organizacja i realizacja zawodów sportowych 
na szczeblu powiatowym w ramach rozgrywek 
szkolnych w 2021 r."

O głoszenia otw artych konkursów  ofert na zlecanie w trybie w sparcia 
realizacji zadań publicznych pow iatu w rzesińskiego w obszarach:
- ochrony i prom ocji zdrow ia,
- ochrony środow iska,
- ratow nictw a i ochrony ludności,
- pom ocy społecznej, w  tym  działalności na rzecz rodzin i osób 
w trudnej sytuacji życiow ej,
- działalności na rzecz osób niepełnospraw nych,
- działalności na rzecz osób w w ieku em erytalnym ,
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictw a narodow ego,
- w spierania i upow szechniania kultury fizycznej,
- edukacji dzieci i m łodzieży poprzez realizację projektów  
edukacyjnych,
- organizacji w ypoczynku dzieci i m łodzieży z powiatu w rzesińskiego

2 marca 2021 r.

Ogłoszenia otwartych konkursów ofert na zlecanie 
w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu 
wrzesińskiego w obszarach:
-wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
- ratownictwa i ochrony ludności,
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego,
- ochrony środowiska
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• Środki finansowe przeznaczone na dotacje w otwartych 
konkursach ofert

Zapisana w przedmiotowym dokumencie planowana kwota na realizację 
Programu w 2021 r. wynosiła 267.000,00 zł.

Suma środków finansowych przeznaczonych na dotacje w ramach 
otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. 
osiągnęła kwotę 351.060,00 zł.

351.060,00 zł

Wsparcie zadań 
publicznych 

202.500,00 zł

Powierzenie zadań 
publicznych

148.560,00 zł

Nieodpłatna pomoc 
prawna i poradnictwo 

obywatelskie
126.060,00 zł

Zawody sportowe 
na szczeblu 

powiatowym 
^ 22.500,00 zł ^

O



Termin
ogłoszenia
konkursu

Podstawa prawna Obszar zadań publicznych wskazanych 
do sfinansowania/dofinansowania

Pula
środków

04.11.2020 r.
Uchwała nr 840/2020 Zarządu 
Powiatu Wrzesińskiego z dnia 

04.11.2020 r.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, 
nieodpłatna pomoc prawna oraz działania 

edukacyjne zmierzające do zwiększania 
świadomości prawnej społeczeństwa

126.060,00 zł

19.01.2021 r.
Uchwała nr 931/2021 Zarządu 
Powiatu Wrzesińskiego z dnia 

19.01.2021 r.

Organizacja i realizacja zawodów 
sportowych na szczeblu powiatowym 

w ramach rozgrywek szkolnych
22 500,00 zł

02.03.2021 r.
Uchwała nr 967/2021 Zarządu 
Powiatu Wrzesińskiego z dnia 

02.03.2021 r.
Ochrona i promocja zdrowia 15.000,00 zł

02.03.2021 r.
Uchwała nr 968/2021 Zarządu 
Powiatu Wrzesińskiego z dnia 

02.03.2021 r.
Ochrona środowiska 15.000,00 zł

02.03.2021 r.
Uchwała nr 969/2021 Zarządu 
Powiatu Wrzesińskiego z dnia 

02.03.2021 r.
Ratownictwo i ochrona ludności 10.000,00 zł

02.03.2021 r.
Uchwała nr 970/2021 Zarządu 
Powiatu Wrzesińskiego z dnia 

02.03.2021 r.

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

życiowej
15.000,00 zł

02.03.2021 r.
Uchwała nr 971/2021 Zarządu 
Powiatu Wrzesińskiego z dnia 

02.03.2021 r.

Działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

10.000,00 zł

02.03.2021 r.
Uchwała nr 972/2021 Zarządu 
Powiatu Wrzesińskiego z dnia 

02.03.2021 r.

Działalność na rzecz osób w wieku 
emerytalnym

20.000,00 zł

02.03.2021 r.
Uchwała nr 973/2021 Zarządu 
Powiatu Wrzesińskiego z dnia 

02.03.2021 r.

Kultura sztuka, ochrona dóbr kultury 
i dziedzictwa narodowego

35.000,00 zł

02.03.2021 r.
Uchwała nr 974/2021 Zarządu 
Powiatu Wrzesińskiego z dnia 

02.03.2021 r.

Wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej

17.500,00 zł

02.03.2021 r.
Uchwała nr 975/2021 Zarządu 
Powiatu Wrzesińskiego z dnia 

02.03.2021 r.

Edukacja dzieci i młodzieży poprzez 
realizację projektów edukacyjnych

10.000,00 zł

Uchwała nr 976/2021 Zarządu 
Powiatu Wrzesińskiego z dnia 

02.03.2021 r.

Organizacja wypoczynku dzieci 
i młodzieży z powiatu wrzesińskiego

5.000,00 zł

22.06.2021 r.
Uchwała nr 1115/2021 Zarządu 
Powiatu Wrzesińskiego z dnia 

22.06.2021 r.

Wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej

20.000,00 zł

22.06.2021 r.
Uchwała nr 1116/2021 Zarządu 
Powiatu Wrzesińskiego z dnia 

22.06.2021 r.
Ratownictwo i ochrona ludności 7.080,00 zł

22.06.2021 r.
Uchwała nr 1117/2021 Zarządu 
Powiatu Wrzesińskiego z dnia 

22.06.2021 r.

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury 
i dziedzictwa narodowego

30.000,00 zł

Uchwała nr 1118/2021 Zarządu 
Powiatu Wrzesińskiego z dnia 

22.06.2021 r.
Ochrona środowiska 3.460,00 zł
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• Przyznane dotacje na realizację zadań publicznych

W odpowiedzi na 16 ogłoszeń konkursowych na zlecenie realizacji zadań 
publicznych przez powiat wrzesiński w 2021 r. wpłynęło łącznie 88 ofert.

Oferty zostały przeanalizowane i zaopiniowane w oparciu o kryteria 
określone przez Zarząd Powiatu Wrzesińskiego w ogłoszeniach o konkursach 
oraz wynikające z art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. Następnie członkowie komisji konkursowych, powołanych 
uchwałami Zarządu Powiatu Wrzesińskiego, opiniowali złożone oferty oraz 
rekomendowali zadania publiczne do realizacji przy współudziale powiatu. 
Decyzję o wyborze ofert, które otrzymały dofinansowanie podejmował 
Zarząd Powiatu Wrzesińskiego.

W 2021 r. przyznano dotacje na łączną kwotę 332.765,00 zł oraz zawarto 56 
umów dotacyjnych na zlecanie realizacji zadań publicznych.
W związku z trwającą w tym czasie sytuacją epidemiczną (Covid-19) 
realizacja niektórych zadań została w znacznym stopniu utrudniona 
i ograniczona. Ostatecznie zrealizowano 54 projekty.

Obszar zadań publicznych 
wskazanych do sfinansowania/ 

dofinansowania

Oferty
złożone

Oferty
odrzucone
formalnie

Oferty
oceniane

merytoryczne

Zawarte
umowy

Zrealizowane
zadania

Prowadzenie punktów nieodpłatnej 
pomocy prawnej oraz nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego na 
obszarze powiatu wrzesińskiego

6 0 6 2 2

Ochrona i promocja zdrowia 7 3
Ochrona środowiska 4 3

Ratownictwo i ochrona ludności 2 1
Pomoc społeczna, w tym działalność na 

rzecz rodzin i osób w trudnej sytuacji 
życiowej

5 0 5 4 4

Działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

3 0 3 3 3

Działalność na rzecz osób w wieku 
emerytalnym

10 0 10 8 8

Kultura sztuka, ochrona dóbr kultury 
i dziedzictwa narodowego

20 2 18 12 12

Wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej

24 0 24 14 13

Edukacja dzieci i młodzieży poprzez 
realizację projektów edukacyjnych

4 1 3 3 3

Organizacja wypoczynku dzieci 
i młodzieży z powiatu wrzesińskiego

3 0 3 2 2

Ogółem 88 3 85 56 54

O

O
tw

arte
konkursy

ofert



Zestawienie ofert wraz z informacją o sfinansowaniu/dofinansowaniu 
oraz rozliczeniu zadań publicznych

Obszar
zadań

publicznych
Nazwa organizacji Nazwa zadania

Planowana
wartość
zadania

Kwota
wnioskowanej

dotacji

Wartość 
zadania 

do realizacji

Kwota
przyznanej

dotacji
Uwagi

- -C '<-> 
G£> -2 Oej ro c  
^  -K O

Fundacja „Taurus"
Prowadzenie punktu 

nieodpłatnej pomocy prawnej 
w Miłosławiu w 2021 r.

63 030,00 zł 63 030,00 zł 63 030,00 zł 63 030,00 zł
kwota rozliczonej 

dotacji:
62 875,19 zł

^  -o <u <u ro 
m c  5 5  S  &  
-Q O •=

Fundacja Auditorium
Prowadzenie punktu 

nieodpłatnej pomocy prawnej 
w Miłosławiu w 2021 roku.

63 030,00 zł 63 030.00 zł 0,00 zł 0,00 zł
brak

dofinansowania

to n: m 5 
$ i! J2 £cu* 01o ni .c
c  2  5 tu
T2 °  N  u 2 —. o S
O  "O ~ r

Fundacja Rozwoju 
Świadomości 

Obywatelskiej Experto 
Pro Bono

Prowadzenie punktu 
nieodpłatnej pomocy prawnej 

w Miłosławiu w 2021 r.
63 030,00 zł 63 030,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

brak
dofinansowania

o. E r  o.
0  «
8? o. & g
1  £ l S

Fundacja Ochrony Praw 
Konsumentów S&P

Prowadzenie punktu 
nieodpłatnej pomocy prawnej 

w Miłosławiu w 2021 r.
63 030,00 zł 63 030,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

brak
dofinansowania

■& 1 1  Ł  o o c  
<u CL ^
c  ‘57 -gCL) C >.

Fundacja Togatus Pro 
Bono

Prowadzenie punktu 
nieodpłatnej pomocy prawnej 

w Miłosławiu w 2021 r.
63 030,00 zł 63 030,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

brak
dofinansowania

'c ro
® a  &(1) T3 ro OU  CD 15
3  CŁ  CU

Fundacja Ochrony Praw 
Konsumentów S&P

Prowadzenie punktu 
nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego we Wrześni 

w 2021 r.

63 030,00 zł 63 030,00 zł 63 030,00 zł 63 030,00 zł
kwota rozliczonej 

dotacji:
63 030,00 zł

(U
$
Ou_

Wrzesiński Uniwersytet 
Trzeciego Wieku

Efektywna rehabilitacja 
seniora w pandemii

3 200,00 zł 2 700,00 zł 3 200,00 zł 2 700,00 zł
kwota rozliczonej 

dotacji:
2 700,00 zł

INJ
co

‘u
o
E
o

Gminne Stowarzyszenie 
Seniorów w Nekli

Otoczmy troską nasze zdrowie 
poprzez wiedzę, wysiłek 

i zabiegi
10 585,00 zł 6 775,00 zł 10 460,00 zł 6 375,00 zł

umowa
rozwiązana

a .

(T5

Stowarzyszenie Pro Bono 
Familiae

Cykl zajęć na basenie - zdrowy 
kręgosłup dla osób dorosłych

2 450,00 zł 2 205,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
brak

dofinansowania
o

j z
u

O

Koło Gospodyń Wiejskich 
Niezapominajki 

w Zielińcu
Aktywne Niezapominajki 1 250,00 zł 1 125,00 zł 1 250,00 zł 1 125,00 zł

kwota rozliczonej 
dotacji:

1 125,00 zł
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ia Koło Gospodyń Wiejskich 
w Grabowie Królewskim

Wyginam śmiało ciało 7 400,00 zł 4 800,00 zł 7 400,00 zł 4 800,00 zł
kwota rozliczonej 

dotacji:
4 800,00 zł

Fundacja Region Razem Warto Żyć Razem II 6 650,00 zł 5 985,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
brak

dofinansowania

Fundacja HOMINI PLUS

W dobrą stronę -  projekt 
profilaktyki uzależnień 
i wczesnej interwencji 

kryzysowej dla mieszkańców 
powiatu wrzesińskiego

6 485,00 zł 5 785,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
brak

dofinansowania

Stowarzyszenie 
Emerytów i Rencistów 

w Orzechowie
Ekologia przy stole 8 235,00 zł 6 080,00 zł 4 390,00 zł 3 500,00 zł

kwota rozliczonej 
dotacji:

3 500,00 zł

Fundacja HOMINI PLUS Nasza Planeta Homini 2 880,00 zł 2 580.00 zł 0,00 zł 0,00 zł
brak

dofinansowania

Czysta Nekla 
Stowarzyszenie 

Ekologiczne

Szkoła jako miejsce 
budowania i propagowania 
postaw proekologicznych 

poprzez świadomą ochronę 
środowiska - materiały 

do pracy z uczniami

9 600,00 zł 8 040,00 zł 9 600,00 zł 8 040,00 zł
kwota rozliczonej 

dotacji:
8 040,00 zł

Stowarzyszenie Aktywne 
Grabowo Królewskie

Grabowskie pszczółki 3 800,00 zł 3 420,00 zł 3 800,00 zł 3 420,00 zł
kwota rozliczonej 

dotacji:
3 420,00 zł

Liga Obrony Kraju - 
Wielkopolska 

Organizacja Wojewódzka 
Biuro Wielkopolskiego 

Zarządu Wojewódzkiego 
- Ogólnopolskie 
Stowarzyszenie 

Patriotyczne

Zawody strzeleckie 
upamiętniające patriotyczne 

święto narodowe
3 620,00 zł 2 920,00 zł 3 620,00 zł 2 920,00 zł

kwota rozliczonej 
dotacji:

2 920,00 zł

Ochotnicza Straż 
Pożarna w Węgierkach

Wspieranie działań 
zmierzających do poszerzenia 

wiedzy i umiejętności 
w zakresie bezpieczeństwa, 

ratownictwa i ochrony 
ludności

9 594,90 zł 8 635,41 zł 0,00 zł 0,00 zł
brak

dofinansowania
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Katolickie Porozumienie 
Samorządowe KPS

Zapewnienie nieodpłatnego 
posiłku dla osób w trudnej 

sytuacji życiowej.
102 327,04 zł 10 000,00 zł 102 327,04 zł 10 000,00 zł

kwota rozliczonej 
dotacji:

10 000,00 zł

Fundacja HOMINI PLUS DziałaMY! 6 520,00 zł 5 790,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
brak

dofinansowania

Koło Gospodyń Wiejskich 
„Aktywni Mileszanie"

Przeciwdziałanie negatywnym 
zjawiskom społecznym 

poprzez organizację czasu 
wolnego dzieci i młodzieży

1 980,00 zł 1 780,00 zł 1 980,00 zł 1 780,00 zł
kwota rozliczonej 

dotacji:
1 780,00 zł

Liga Obrony Kraju - 
Wielkopolska 

Organizacja Wojewódzka 
Biuro Wielkopolskiego 

Zarządu Wojewódzkiego 
- Ogólnopolskie 
Stowarzyszenie 

Patriotyczne

Przeprowadzenie cyklu 
treningów dla dzieci 

i młodzieży ze strzelectwa 
sportowego

3 430,00 zł 2 980,00 zł 1 800,00 zł 1 500,00 zł
kwota rozliczonej 

dotacji:
1 500,00 zł

Stowarzyszenie
Strzelecko-Rekreacyjne

„OGOŃCZYK"

Kaligrafia - Remedium 
na nudę

6 270,00 zł 5 000,00 zł 2 000,00 zł 1 720,00 zł
kwota rozliczonej 

dotacji:
1 720,00 zł

Stowarzyszenie 
Wrzesiński Klub 

„AMAZONKI"

Terapia przeciwobrzękowa 
i przeciwbólowa

9 000,00 zł 7 500,00 zł 6 000,00 zł 5 000,00 zł
kwota rozliczonej 

dotacji:
5 000,00 zł

Stowarzyszenie na Rzecz 
Dzieci i Młodzieży 
Niepełnosprawnej 

„Razem"

Fabryka dziecięcych 
uśmiechów

5 950,00 zł 5 355,00 zł 4 334,00 zł 3 900,00 zł
kwota rozliczonej 

dotacji:
3 900,00 zł

Stowarzyszenie na Rzecz 
Dzieci i Młodzieży 
Niepełnosprawnej 

„Razem"

Dogoterapia 1 440,00 zł 1100,00 zł 1 440,00 zł 1 100,00 zł
kwota rozliczonej 

dotacji:
1 100,00 zł
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Fundacja HOMINI PLUS

HOMINI + S e n io r- projekt 
poprawy aktywności i funkcji 

poznawczych seniorów 
z powiatu wrzesińskiego

5 235,00 zł 4 685,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
brak

dofinansowania

Stowarzyszenie
Strzelecko-Rekreacyjne

„OGOŃCZYK"
Kaligrafia - Szyk i Elegancja 6 270,00 zł 5 000,00 zł 3 400,00 zł 3 000,00 zł

kwota rozliczonej 
dotacji:

3 000,00 zł

Oddział Rejonowy 
Polskiego Związku 

Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów w Pyzdrach

Aktywni emeryci 3 200,00 zł 2 500,00 zł 3 200,00 zł 2 500,00 zł
kwota rozliczonej 

dotacji:
2 500,00 zł

Stowarzyszenie 
Wrzesiński Klub 

„AMAZONKI"

Zdrowe stopy to życie bez 
bólu

3 600,00 zł 3 060,00 zł 3 000,00 zł 2 500,00 zł
kwota rozliczonej 

dotacji:
2 500,00 zł

Oddział Rejonowy 
Polskiego Związku 

Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów w Pyzdrach

Kultura dla seniorów 3 625,00 zł 3 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
brak

dofinansowania

Stowarzyszenie 
Emerytów i Rencistów 

w Orzechowie
Gliniany zwierzyniec 2 560,00 zł 2 080,00 zł 2 560,00 zł 2 080,00 zł

kwota rozliczonej 
dotacji:

2 080,00 zł

PZERIi Warszawa Oddział 
Rejonowy Września 

ul. Ogrodowa 6 Koło nr 5 
Kołaczkowo

„U sąsiada" - piknik 
w Chlebowie

4 560,00 zł 4 060,00 zł 4 560,00 zł 3 000,00 zł
kwota rozliczonej 

dotacji:
3 000,00 zł

Sportowy Klub Taneczny 
„Alchemia Września"

Organizacja Zajęć dla 
Seniorów z terenu Powiatu 

Wrzesińskiego
5 180,00 zł 3 630,00 zł 3 880,00 zł 2 000,00 zł

kwota rozliczonej 
dotacji:

2 000,00 zł

Fundacja Region Razem SENIOR NA FALI III 4 400,00 zł 3 400,00 zł 3 400,00 zł 2 400,00 zł
kwota rozliczonej 

dotacji:
2 400,00 zł

Polski Związek 
Emerytów, Rencistów 

i Inwalidów Zarząd 
Rejonowy z siedzibą we 

Wrześni

Wrocław dla Seniora 4 200,00 zł 2 520,00 zł 4 200,00 zł 2 520,00 zł
kwota rozliczonej 

dotacji:
2 520,00 zł
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Fundacja Dzieci 
Wrzesińskich

Ogólnopolski Konkurs 
Recytatorski „KTO TY JESTEŚ, 

CZŁOWIEKU?" w ramach 
Święta Teatru na Prowincji 

2021

2 000,00 zł 1 800,00 zł 2 000,00 zł 1 800,00 zł
kwota rozliczonej 

dotacji:
1 800,00 zł

Wrzesiński Uniwersytet 
Trzeciego Wieku

Września. Krótka historia. 15 597,00 zł 13 597,00 zł 13 597,00 zł 5 000,00 zł
kwota rozliczonej 

dotacji:
5 000,00 zł

Stowarzyszenie PRO 
ARTE

Muzyczny relaks 
„na ławeczce"

3 500,00 zł 3 150,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
odrzucono
formalnie

Stowarzyszenie Chór 
CAMERATA

C hó r-kształtu je  muzykalność 
społeczeństwa - 

przygotowanie chóru 
Camerata do występów 

artystycznych, 
reprezentowania powiatu 
wrzesińskiego - na terenie 

powiatu i poza jego granicami

14 550,00 zł 9 550,00 zł 8 900,00 zł 5 400,00 zł
kwota rozliczonej 

dotacji:
5 400,00 zł

Koło Gospodyń Wiejskich 
„Aktywny Bierzglinek"

Warsztaty Lawendowe 
doznania Aktywnego 

Bierzglinka
4 400,00 zł 3 960,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

brak
dofinansowania

Stowarzyszenie 
„Wielkopolscy Bieganie"

Warsztaty folklorystyczne 
i tradycje ludowe, narodowe - 

kultywowane przez Zespół 
Folklorystyczny „Ziemia 

Wrzesińska"

10 642,00 zł 8 242,00 zł 7 400,00 zł 5 000,00 zł
kwota rozliczonej 

dotacji:
5 000,00 zł

Stowarzyszenie 
Emerytów i Rencistów 

w Orzechowie
Orzechowskie opowieści 1 883,00 zł 1 504,00 zł 1 883,00 zł 1 504,00 zł

kwota rozliczonej 
dotacji:

1 504,00 zł

Stowarzyszenie Freelab

Nasze, nieodkryte 
-audiowizualna prezentacja 

atrakcji powiatu 
wrzesińskiego

15 300,00 zł 13 770,00 zł 5 600,00 zł 5 000,00 zł
kwota rozliczonej 

dotacji:
5 000,00 zł

Koło Gospodyń Wiejskich 
Niezapominajki 

w Zielińcu

Makrama jako współczesne 
rękodzieło

2 950,00 zł 2 650,00 zł 2 950,00 zł 2 650,00 zł
kwota rozliczonej 

dotacji:
2 650,00 zł

Koło Gospodyń Wiejskich 
„Aktywny Bierzglinek"

Kultywujemy tradycję i nasze 
dziedzictwo z Aktywnym 

Bierzglinkiem
2 900,00 zł 2 610,00 zł 2 900,00 zł 2 610,00 zł

kwota rozliczonej 
dotacji:

2 610,00 zł

O
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Stowarzyszenie 
Mieszkańców 

Kołaczkowa „REYMONT"

Monografia Kołaczkowa - druk 
książki

10 700,00 zł 7 700,00 zł 8 500,00 zł 6 000,00 zł
kwota rozliczonej 

dotacji:
6 000,00 zł

Stowarzyszenie 
Emerytów i Rencistów 

w Orzechowie
Orzechowo - rocznik 2020 3 861,00 zł 3 465,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

brak
dofinansowania

Nekielskie
Stowarzyszenie

Kulturalne

Wydanie publikacji „Ziemia 
nekielska z lotu ptaka"

7 200,00 zł 6 480,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
brak

dofinansowania

Stowarzyszenie Aktywne 
Grabowo Królewskie

Przepis na święta 4 550,00 zł 3 500,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
brak

dofinansowania

Fundacja Dzieci 
Wrzesińskich

Warsztaty aktorskie 
przygotowujące do nagrania 

scen fabularnych do filmu 120 
rocznica strajku Dzieci 

Wrzesińskich

5 600,00 zł 5 000,00 zł 5 600,00 zł 5 000,00 zł
kwota rozliczonej 

dotacji:
5 000,00 zł

Koło Gospodyń Wiejskich 
Czeszewo

Muzyka łączy pokolenia 7 600,00 zł 5 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
brak

dofinansowania

Wrzesiński Uniwersytet 
Trzeciego Wieku

Września w czarno-białym 
kolorze

2 350,00 zł 2 050,00 zł 2 350,00 zł 2 050,00 zł
kwota rozliczonej 

dotacji:
2 050,00 zł

Stowarzyszenie na Rzecz 
Dzieci i Młodzieży 
Niepełnosprawnej 

„Razem"

Kuchnia Wielkopolska BEZ 
BARIER

7 400,00 zł 6 660,00 zł 0,00 zł 0,00 zł odrzucono
formalnie

Stowarzyszenie Aktywne 
Grabowo Królewskie

Czekoladowe Love 4 000,00 zł 3 200,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
brak

dofinansowania

Stowarzyszenie Freelab Cztery żywioły 33 000,00 zł 29 700,00 zł 14 800,00 zł 13 300,00 zł
kwota rozliczonej 

dotacji:
13 300,00 zł

Szkolny Związek 
Sportowy Powiatu 

Wrzesińskiego

Organizacja i realizacja 
zawodów sportowych 

na szczeblu powiatowym 
w ramach rozgrywek 

szkolnych w 2021 roku

22 500,00 zł 22 500,00 zł 22 500,00 zł 22 500,00 zł
kwota rozliczonej 

dotacji:
12 462,84 zł

Uczniowski Klub 
Sportowy - Zasutowo

Turniej badmintona 1 286,00 zł 1154,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
brak

dofinansowania
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Gminne Zrzeszenie 
Ludowe Zespoły 

Sportowe we Wrześni

„Na wsi też gramy w piłkę"
- ligi oraz turnieje piłki nożnej 
na boiskach na terenie Gminy 

Września

7 080,00 zł 6 080,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
brak

dofinansowania

Stowarzyszenie Miłosław 
Biega

Zdrowo żyjeMY, 
bo trenujeMY!

3 750,00 zł 3 370,00 zł 3 750,00 zł 3 370,00 zł
kwota rozliczonej 

dotacji:
3 370,00 zł

Stowarzyszenie Pro Bono 
Familiae

Zawody pływackie 
„Września Cup"

2 940,00 zł 2 646,00 zł 2 940,00 zł 2 646,00 zł
kwota rozliczonej 

dotacji:
2 646,00 zł

Stowarzyszenie „Rodzice 
Dzieciom"

Tenisowa pokusa 3 000,00 zł 2 700,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
brak

dofinansowania

Uczniowski Klub 
Sportowy „Milesza" 

Targowa Górka

Szkolenie i udział 
w rozgrywkach siatkarskich

8 020,00 zł 7 210,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
brak

dofinansowania

Wrzesińskie 
Towarzystwo Tenisowe

Turniej Open tenisa ziemnego 
o puchar Starosty 

Wrzesińskiego
2 800,00 zł 2 200,00 zł 2 800,00 zł 2 200,00 zł

kwota rozliczonej 
dotacji:

2 200,00 zł

Gminny Klub Sportowy 
Płomień Nekla

Popularyzowanie gry w piłkę 
nożną wśród dzieci, młodzieży 
i dorosłych poprzez regularne 

treningi i udział 
w rozgrywkach piłkarskich

4 300,00 zł 3 700,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
brak

dofinansowania

Stowarzyszenie Arsenał 
Polska

Przez Strzelectwo po zdrowy 
tryb życia

6 450,00 zł 5 000,00 zł 3 996,00 zł 3 000,00 zł
kwota rozliczonej 

dotacji:
3 000,00 zł

Koło Gospodyń Wiejskich 
„Aktywny Bierzglinek"

Aktywny Bierzglinek wspiera 
aktywny styl życia

3 525,00 zł 3 165,00 zł 3 525,00 zł 3 165,00 zł
kwota rozliczonej 

dotacji:
3 165,00 zł

UKS Wrzesińska 
Akademia Szachowa

Mistrzostwa Wielkopolski 
Juniorów i Młodzików 
w szachach szybkich

5 700,00 zł 2 500,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
brak

dofinansowania

Stowarzyszenie 
Pomagam Aktywnie

Pierwszy Krok z Królową 
Sportu

1 600,00 zł 1 400,00 zł 1 600,00 zł 1 400,00 zł
umowa

rozwiązana
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Stowarzyszenie 
Pomagam Aktywnie

WRZEŚNIA CUP 2021 2 600,00 zł 1 600,00 zł 2 600,00 zł 1 600,00 zł
kwota rozliczonej 

dotacji:
1 600,00 zł

Fundacja Piotra Reissa

Treningi piłkarskie oraz udział 
w rozgrywkach Wielkopolsko- 

Lubuskich Lig Piłkarskich 
dla dzieci i młodzieży 

z powiatu wrzesińskiego

4 210,00 zł 3 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
brak

dofinansowania

Klub Piłkarski Września
Promocja i rozwój futsalu 

na terenie powiatu 
wrzesińskiego

1 200,00 zł 1 080,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
brak

dofinansowania

Uczniowski Klub 
Sportowy - Zasutowo

Turniej badmintona 1 446,00 zł 1 300,00 zł 1 446,00 zł 1 300,00 zł
kwota rozliczonej 

dotacji:
1 300,00 zł

Gminne Zrzeszenie 
Ludowe Zespoły 

Sportowe we Wrześni

„Na wsi też gramy w piłkę"
- ligi oraz turnieje piłki nożnej 
na boiskach na terenie Gminy 

Września

4 240,00 zł 2 240,00 zł 4 240,00 zł 2 240,00 zł
kwota rozliczonej 

dotacji:
2 240,00 zł

Uczniowski Klub 
Sportowy Żak

Powiatowy Spływ Kajakowy 
2021

4 780,00 zł 3 670,00 zł 4 780,00 zł 3 670,00 zł
kwota rozliczonej 

dotacji:
3 670,00 zł

Uczniowski Klub 
Sportowy „Milesza" 

Targowa Górka

Udział w meczach piłki 
siatkowej kobiet

2 700,00 zł 2 400,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
brak

dofinansowania

Stowarzyszenie na Rzecz 
Dzieci i Młodzieży 
Niepełnosprawnej 

„Razem"

Turniej Mikołajkowy 2021 6 285,00 zł 5 655,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
brak

dofinansowania

Stowarzyszenie 
Wrzesiński Klub 

„AMAZONKI"
Dąż do sprawności 2 800,00 zł 2 520,00 zł 2 800,00 zł 2 520,00 zł

kwota rozliczonej 
dotacji:

2 520,00 zł

Koło Gospodyń Wiejskich 
Czeszewo

Zajęcia jogi „W zdrowym ciele 
zdrowy duch"

2 000,00 zł 1 800,00 zł 2 000,00 zł 1 800,00 zł
kwota rozliczonej 

dotacji:
1 800,00 zł

Akademia 
lekkoatletyczna Tomasza 

Szymkowiaka

Bieg Powstania 
Wielkopolskiego

27 100,00 zł 7 100,00 zł 27 100,00 zł 7 100,00 zł
kwota rozliczonej 

dotacji:
7 100,00 zł

G
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Stowarzyszenie PRO 
ARTE

„Trzej elektrycerze" premiera 
spektaklu teatralnego bajki 

Stanisława Lema
700,00 zł 630,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

odrzucono
formalnie

Stowarzyszenie „Rodzice 
Dzieciom"

Oswoić kolce 2 000,00 zł 1 800,00 zł 2 000,00 zł 1 800,00 zł
kwota rozliczonej 

dotacji:
1 800,00 zł

Stowarzyszenie Freelab
Wydrukuj dźwięk - warsztaty 
z projektowania 3D i budowy 

instrumentów muzycznych
9 200,00 zł 8 280,00 zł 7 905,00 zł 6 985,00 zł

kwota rozliczonej 
dotacji:

6 985,00 zł

Fundacja Nowoczesny 
Konin

FACHMAN 1 350,00 zł 1 215,00 zł 1 350,00 zł 1 215,00 zł
kwota rozliczonej 

dotacji:
1 215,00 zł

Fundacja Piotra Reissa

„SportujMy.pl -  obóz" dla 
zawodników Akademii 

Piłkarskiej Reissa z powiatu 
wrzesińskiego

12 200,00 zł 5 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
brak

dofinansowania

Sportowy Klub Taneczny 
„Alchemia Września"

Organizacja wakacyjnych 
warsztatów dla dzieci 

i młodzieży z terenu Powiatu 
Wrzesińskiego

4 200,00 zł 3 000,00 zł 4 200,00 zł 3 000,00 zł
kwota rozliczonej 

dotacji:
3 000,00 zł

| Stowarzyszenie na Rzecz 
Dzieci i Młodzieży 
Niepełnosprawnej 

„Razem"

RAZEM z dziećmi latem 
- edycja 2021

5 480,00 zł 4 930,00 zł 2 223,00 zł 2 000,00 zł
kwota rozliczonej 

dotacji:
2 000,00 zł



Zestawienie wysokości wnioskowanych, przyznanych i rozliczonych 
dotacji w otwartych konkursach ofert w 2021 r.

wartość
planowanych

zadań

suma
wnioskowanych

dotacji

wartość
realizowanych

zadań

suma przyznanych 
dotacji

suma rozliczonych 
dotacji

W 2021 r. przyznano dotacje na łączną kwotę 332.765,00 zł 
oraz zawarto 56 umów dotacyjnych na realizację zadań publicznych.
Sytuacja epidemiczna (Covid-19) utrudniła i ograniczyła realizację 
niektórych zadań. Dwóch oferentów (Gminne Stowarzyszenie Seniorów 
w Nekli oraz Stowarzyszenie Pomagam Aktywnie) zrezygnowało z realizacji 
zadań i rozwiązało umowy nie wykorzystując środków dotacyjnych. Szkolny 
Związek Sportowy Powiatu Wrzesińskiego w ograniczonym stopniu 
zrealizował planowane działania w ramach powierzonego do realizacji 
zadania publicznego i dokonał zwrotu niewykorzystanej części dotacji. 
Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku Fundacji „Taurus" 
odpowiedzialnej za prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej 
w Miłosławiu.
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• Wybrane zadania publiczne zrealizowane w 2021 r.

W obszarze nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego dwie fundacje realizowały powierzone 
zadania.
Fundacja Taurus odpowiedzialna była za doradztwo prawne w punkcie 
nieodpłatnej pomocy prawnej w Miłosławiu oraz świadczenie poradnictwa 
prawnego za pomocą środków porozumiewania się na odległość (telefon, 
email) lub poza punktem, a także nieodpłatną mediację.
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej był otwarty średnio 20 godzin 
tygodniowo -  zostało w nim przeprowadzonych 1016 godzin doradztwa 
prawnego w ciągu całego roku. W okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 
14 lipca 2021 r. (z uwagi na zagrożenie epidemiczne) porady prawne były 
udzielane wyłącznie przy pomocy środków porozumiewania się na odległość 
(telefon, mail).
W ramach edukacji prawnej przygotowano: cykl prelekcji w szkołach 
na terenie powiatu wrzesińskiego (łącznie dwie prelekcje), prelekcje 
i warsztaty na tematy prawne (łącznie dwie prelekcje), broszurę 
informacyjną pt. „Rozwód i separacja, mediacje w postępowaniu 
rozwodowym", ulotki i plakaty, publikacje na stronie www.poradyprawne- 
taurus.pl oraz na Facebook'u (jednego informatora prawnego w formie 
elektronicznej, dwunastu wpisów na blogu, dwóch nagrań audio rozmów 
z prawnikami, mediatorami i innymi osobami na tematy prawne - nagrania - 
podcasty zostały również opublikowane w serwisie YouTube).
Fundacja upowszechniała informacje o nieodpłatnej pomocy prawnej 
oraz nieodpłatnej mediacji za pośrednictwem strony internetowej, ulotek, 
mediów społecznościowych oraz w środkach masowego przekazu.

Q  a x tVjO • X | ©  S;r»*3rJjn« <  x  *  61*3 * 7<UJSvS x +  v  — O X

4r ") C  A  I pef»4yprj.sr*-tau«'ji.pl't_2_bL}j}Jiti'rl O. y? &  Cl JL ?

Q  W  WftZtSKUiniipI— &  t'KGD• Avr.tr 99 pi • PęrtjJL w f.U? 2< - L. » | ta c  uliłcij

Fundacja TAURUS Strona gćwrw Dasfqpnr»M Podesty IVog BUctyny Prawne V//oryfivri KettaU f]  &

Blog
Ma rti\f|vyutbłopumajdrcutiftbc M6mvx]e dotyczy n ą a f M i  /adwan/tli f-yian w rarv« h i t . p o m o c y  prj*r<j Wpfcy ru nłcstenoMig(Ao,y,\ h p-1 yJ prjrtnyih
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Prawo bankowe dla konsumenta: Upoważnienie do konta bankowego dla małżonka

Co do zasady dostęp do Konta torbowego posiada ny^cznte jego właickld tj. posiadacz rachunku. Nawet gdyby do banku p*fys7<fdł małżonek lot drJedto Konta z iądarółm
vqfcdu do prowadzony na tiłcz mattcrJu k>b rcdaca konto tentowega się odpowiednim dokumentem, bank ma ebow^efc odmówić takJego dostępu. Crynno&i na konte
bar^cw/m włakic^a racfcurA.u mogą być podejmowane przer osobę upor/alnloną do dokonywania operacji na rachunku bankor.ym. lea w za>j«:e wyznaczonego upOWdintefli*. 
UpowanVetv* pcv.<nno oV/efiać ery za pcdredr.ctYMem osek/ upcv#iżnJcr>€j mo ł̂y być detonane r,p czynno&i r^ci^sano kredytów lub pożyczek na l.ooto właicide>'j racbi/łfcu czy 
zadbanie k/eiytu e<Jna.va'.n€go w danym rachunku

Prawo bankowe dla konsumenta: Śmierć kredytobiorcy, a splata kredytu
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Fundacja Ochrony Praw Konsumentów S&P zrealizowała powierzone 
zadanie publiczne polegające na prowadzeniu punktu nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej we Wrześni.
Mieszkańcy powiatu wrzesińskiego mieli możliwość skorzystania 
z usług świadczonych w punkcie funkcjonującym 5 dni w tygodniu 
(co najmniej 4 godziny dziennie) w trakcie całego 2021 r.
W początkowej fazie funkcjonowania punktu, z uwagi na stan epidemiczny, 
porady obywatelskie były udzielane wyłącznie przez telefon i mailowo. 
Od lipca 2021 r. świadczenie porad obywatelski odbywało się już w formie 
stacjonarnej.
W realizację zadania zaangażowano również wolontariuszy oraz tłumacza 
języka migowego pozostających do dyspozycji osób ze znaczną 
niepełnosprawnością ruchową oraz doświadczających trudności 
w komunikowaniu się.
Fundacja zrealizowała również zadania z zakresu edukacji prawnej. 
Opracowano poradnik (w wersji drukowanej i elektronicznej) na temat 
postępowań mediacyjnych w sporach konsumenckich. Poradnik został 
przekazany do urzędów na terenie powiatu wrzesińskiego 
oraz zamieszczony na stronie internetowej Fundacji oraz facebooku.

Postępowania mediacyjne 
w sporach konsumenckich
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Postępowania mediacyjne w sporach konsumenckich

VII. RZECZNIK PRAW PASAŻERA KOLEI 
PRZY URZĘDZIE TRANSPORTU KOLEJOW EGO

Kto raołe skorrystać i  pomocy lej instytucji?

Z pomocy Rzecznika Praw Pasażera Kolet Pizy Urzędzie Tiamportu Kolejowego (DTK) nv?gą 
skorzystać pasażerowie w  przypadku zaistnienia sporu dotyczącego odwołań od wezwań do zapłaty 
wystawionych z  powoda braku ważnego W etu, odszkodowań za opóźnienie lub odwołanie pociągu, 
czy leż zwrotu należx»ści za niewykorzystane W ety z przewoźnikami kolejowymi, zarządcami 
infiaitruktury kolejowe). właścicielami dworców bądź zarządzającymi dworcami sprzedawcami 
W dów  hib operatorami turystycznymi

0 ------------------------------------------------------q ------------------------------------------------------0

W  jaki spo*.ób prowadzone jest postępowanie i jak n » i*  *.ię odo zakończyć?

W  postępowania Rzecznik uwzględnia argumenty obu stron i stara się znaleźć rozwiązanie, itó te  
dcyi owadzi do zakończenia sporu, a jedoxześm e będzie akceptowalne dla pasażera i spółki R z ec zn i 
\\-Aazu;e, Ze jest istotne. aby pasażer byl otwaity i gotowy zaakceptować ustępstwa w zakresie twego 
żądania, ponieważ tego samego Oczekuje on od przedsiębiorcy

W  postępowaniu polubownym aktywny jest me tylko R z e c z n i  ale również pasażer i przedsiębiorca 
Obie I treny mogą składać wU-ne pccpozycje rozwiązania konfliktu, przedstawiać stanowiska 
łub dowody, które Rzecznik weźmie pod uwapę w prowadzonym postępowaniu

Jeżeli nie dojdzie do ro zw ija n ia  sporu na wcześniejszym etapie. Rzecznik, po  ir.vz£l*dmettfu 
zgromadzonych dowodów ctaz stanowisk stron, przedstawia pasażerowi i  przedsiębiorcy propozycję 
jego rozwiązania Będzie ona uwzględniała stanowiska cbu stron Postępowanie kończy się 
sporządzeniem f i otokohi z jego przebiegu, który uwzględnia informację w  zakresie tego czy doszło 
do pozytywnego rozwiązania sporu Rozstrzygnięcia Rzecznika są niewiążące Oznacza to, że 
nie można ich poddać egzekucji, tak jak wyroku sądowego, nawet jeśli obse strony zgodziły się 
na zaprcpc>nowane rozwiązanie

Postępowania mediacyjne w sporach konsumenckich

•  •  2 7 #  •

O tym  również w arto  w iedzieć

^  Do Rzecznika można zwrócić lię  dopiero po złożeniu reklamacji 4o przedsiębiorcy i otrzymaniu 
meiatysfakcjonującej odpowiedzi

^  Ka każdym etapie postępowania polubownego można korzystać z pomocy osób trzecich, w  tym osób 
świadczących profesjonalną pomoc prawną

^  Postępowanie przed Rzecznikiem jest dla pasażera wolne cd opłat

^  Postępowanie przed Rzecznikiem m a charakter dobrowolny Oznacza to, że  pasażer ma prawo 
do  wycofania się z postępowania na  dowolnym jego etapie Pasażer może również tue wyrazić zgody 
na  przedstawioną propozycję rozwiązania sporu hib nie zastosować się do niej Takie same prawa 
ma przedsiębwtca. z którym pasażer pozostaje w  sporze

^  Rzecznik prowadzi postępowania polubowne natomiast Prezes Urząd Tran portu Kolejowego 
czynności interwencyjne Jeżeli pasażer m e jesteś zadowolony ze sposobu rozpatrzenia reklamacji 
i skieruje swoją skargę do Prezesa UTK. crgan ten oceni, czy decyzja naruszała przepisy prawa i jeżeli 
będzie to  uzasadnione zwróci się do przedsiębiorcy o  zmianę stanowiska Uwzględnienie takiej prośby 
będzie zależało c d  przewoźnika Postępowanie polubowne jest natomiast odrębne cd  działań 
interwencyjnych

^  Wydanie rozstrzygnięcia p rzez Rzecznika me pozbawia prawa do dochodzenia praw w  sporze 
z przedsiębiorcą przed sądem

•  * 3 1  •  •
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W obszarze ochrony i promocji zdrowia jednym z realizatorów zadań było 
Koło Gospodyń Wiejskich Niezapominajki w Zielińcu.
W ramach realizacji projektu „Aktywne Niezapominajki" przeprowadzono 
10 spotkań mających na celu dbałość o zdrowy kręgosłup (raz w tygodniu po 
60 min.). Zajęcia przyczyniły się do wzrostu świadomości w zakresie 
zdrowego i aktywnego stylu życia oraz poprawy sprawności fizycznej. 
Spotkania wpłynęły również na lepsze samopoczucie, wyciszenie oraz 
integrację mieszkańców. Podczas projektu uczestnicy nauczyli się prostych 
ćwiczeń, które będą mogli samodzielnie wykonywać w domu.
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W obszarze ochrony środowiska Stowarzyszenie Ekologiczne Czysta Nekla
zrealizowało projekt „Szkoła jako miejsce budowania i propagowania 
postaw proekologicznych poprzez świadomą ochronę środowiska
-  materiały do pracy z uczniami".
W ramach zadania publicznego przygotowano folder z załącznikami wydany 
w nakładzie 500 sztuk. Do folderu dołączono płytę CD w kopercie wklejoną 
wewnątrz folderu. W celach promocyjnych wykonano plakat propagujący 
postawy proekologiczne jako bezwarunkową potrzebę „lepszego jutra". 
Komplety materiałów zostały rozdystrybuowane do 27 szkół powiatu 
wrzesińskiego (Gmina Września - 14 szkół, Gmina Kołaczkowo - 3 szkoły, 
Gmina Miłosław - 3 szkoły, Gmina Nekla - 3 szkoły, Gmina Pyzdry 4 szkoły).

SZKOŁA JAKO MIEJSCE 4
BUDOWANIA I PROPAGOWANIA 
POSTAW PROEKOLOGICZNYCH 
POPRZEZ ŚWIADOMĄ 
OCHRONĘ ŚROD|OWISKA
■ MATERIAŁY DO PRACY Z UCZNIAMI.
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Liga Obrony Kraju -  Wielkopolska Organizacja Wojewódzka Biuro 
Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego -  Ogólnopolskie Stowarzyszenie 
Patriotyczne zorganizowała „Zawody strzeleckie upamiętniające 
patriotyczne święto narodowe" w obszarze ratownictwa i ochrony 
ludności.
Przeprowadzenie zawodów przyczyniło się do popularyzowania 
i kształtowania obywatelskiego stosunku do Sił Zbrojnych RP oraz służby 
wojskowej, promowania posiadanych własnych warunków do masowego 
uprawiania sportów obronnych, takich jak strzelectwo kulowe 
i pneumatyczne.
Oferent miał na celu również zachęcenie głównie dzieci i młodzieży 
do spędzania wolnego czasu w formie rekreacji oraz rozwijania swoich pasji 
w ramach sportów strzeleckich.

Narodowe Święto Niepodległości

\

Strzelnica LO K ul. Ogrodowa we Wrześni 
I I  listopada 202Ir. godz* 9:30

Organizatory): /arianie public/nt 
>vspólfinaniiwanc przci:

5 1  uufl ifi obroi)!! 'ARSENAŁ  

“ i
Z anqd  Powiatowy 

w e  W rieinl

Więcej na facebook:Strzelnico Września

UPAMIĘTNIAJĄCE NARODOWE
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W obszarze pomocy społecznej, w tym działalności na rzecz rodzin i osób 
w trudnej sytuacji życiowej organizacja Katolickie Porozumienie 
Samorządowe KPS podobnie jak w latach ubiegłych zrealizowała zadanie 
publiczne pn. „Zapewnienie nieodpłatnego posiłku dla osób w trudnej 
sytuacji życiowej."
Prowadzona przez KPS jadłodajnia pozwala zaspokoić codzienne 
podstawowe potrzeby żywieniowe co najmniej 120 osób wymagających 
wsparcia, przy jednoczesnym zmniejszeniu obciążenia finansowego 
związanego z wyżywieniem rodzin i osób w potrzebie. W trakcie realizacji 
przedsięwzięcia codziennie przygotowywano ok. 120 litrów zupy.
Działalność mająca na celu wzajemną pomoc oraz integrację środowiska 
przynosi oczekiwane rezultaty.
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Jednym z zadań realizowanych w obszarze działalności na rzecz osób 
niepełnosprawnych był projekt „Fabryka dziecięcych uśmiechów" 
Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem".
Przedsięwzięcie polegało na zorganizowaniu aktywności dla ok. 150 osób 
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (w wieku od 3-24 lat) 
w różnych strefach wspierających rozwój psychofizyczny: w strefie zabawy 
i uśmiechu, smaków i zapachów, witamin, sportu i zdrowia, sztuki. 
Uczestnicy mieli możliwość skorzystania również z fotobudki.
Zajęcia poprzez zabawę wpłynęły na wyzwalanie spontanicznej aktywność 
dziecka w zabawie, budowanie pozytywnej motywacji do nauki 
i rehabilitacji, budowanie więzi emocjonalnej u dzieci, które mają w tym 
trudności, budowanie poczucia własnej wartości oraz sprawczości, 
doskonalenie sprawności ruchowej, rozwijanie mowy, wzbogacanie zasobu 
słów i pojęć. Podczas działania stymulacji poddane zostały zmysły słuchu, 
wzroku oraz dotyku. Ćwiczono orientację w schemacie własnego ciała, 
koncentrację uwagi, wykonywano ćwiczenia relaksacyjne.
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W obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Orzechowie zrealizowało projekt 
pn. „Gliniany zwierzyniec".
Podczas warsztatów tworzenia małych form rzeźbiarskich z gliny 
(4 spotkania) 13 uczestniczek wykonało wiele różnych prac -  figurki różnych 
zwierząt, jak również lampiony, miski, dzwonki, grzyby, tabliczki na dom 
z nazwą ulicy i numerem oraz drobne formy dekoracyjne do zawieszania. 
Ponadto w ramach zadania przeprowadzono spotkanie warsztatowe 
dotyczące tworzenia lampionów ze starych butelek po napojach. 
Podsumowaniem prac była wystawa wykonanych podczas warsztatów rzeźb 
i butelkowych lampionów. Zwiedzający mogli zapoznać się z możliwościami 
artystycznego wykorzystania naturalnego surowca, zainteresować się 
upcyklingiem szkła, a także podziwiać kreatywność uczestniczek 
warsztatów.
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Stowarzyszenie Freelab w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 
i dziedzictwa narodowego zrealizowało projekt pn. „Nasze, nieodkryte 
-audiowizualna prezentacja atrakcji powiatu wrzesińskiego".
Podczas realizacji zadania publicznego realizowano filmy i nagrania oraz 
zmontowano je. W rezultacie powstały 3 filmy wraz ze ścieżkami 
dźwiękowymi, promującymi nieznane miejsca na mapie powiatu 
wrzesińskiego i ich publikacja w internecie, w tym na dedykowanej stronie 
internetowej www.nasze-nieodkryte.pl. Strona internetowa może być 
rozwijana poprzez dodawanie do niej kolejnych filmów w przyszłości.
Filmy udostępniono również na kanale Youtube i w mediach 
społecznościowych. Pozwala to na wzrost świadomości wśród mieszkańców 
powiatu oraz całej Polski odnośnie miejsc wartych zobaczenia i zwiedzenia 
w powiecie wrzesińskim.
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Szkolny Związek Sportowy Powiatu Wrzesińskiego zrealizował powierzone 
zadanie publiczne polegające na organizacji i realizacji zawodów 
sportowych na szczeblu powiatowym w ramach rozgrywek szkolnych.
Zadanie to jest częścią zintegrowanego systemu współzawodnictwa szkół 
województwa wielkopolskiego i polegało na przeprowadzeniu eliminacji 
powiatowych w randze Mistrzostw Powiatu Wrzesińskiego w dyscyplinach 
sportowych wynikających z kalendarza zawodów Szkolnego Związku 
Sportowego „Wielkopolska". Zawody przeprowadzane były w szkołach 
i na obiektach sportowych Powiatu Wrzesińskiego.
Bezpośrednim efektem realizacji zadania był udział 986 uczniów 
w rywalizacji sportowej szkół podstawowych i ponadpodstawowych 
na szczeblu Powiatu Wrzesińskiego. Najlepszym uczestnikom oraz zespołom 
wręczono medale oraz dyplomy. Dalsza rywalizacja odbywała się 
na szczeblu rejonu i województwa.
W zadaniu wzięło udział mniej zawodników niż planowano, ponieważ 
ze względów epidemicznych nie wszystkie zawody mogły się odbyć, 
a w niektórych nie mogły brać udziału dzieci i młodzież będąca 
na kwarantannie. O
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W obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Uczniowski 
Klub Sportowy -  Zasutowo zorganizował Turniej badmintona. W turnieju 
uczestniczyło 65 zawodniczek i zawodników, w tym 21 dziewczynek 
i 44 chłopców z klubów: UKS „Smecz Konin", UKS Mąkolno, UKS „Przemysł 
Poznań", Zespół Szkół Targowa Górka i UKS Zasutowo.
Zawody zostały przeprowadzone systemem grupowo pucharowym zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, również dotyczącymi Covid-19. Sędziami byli 
nauczyciele wychowania fizycznego z Targowej Górki i Zasutowa 
oraz absolwentka Zespołu Szkół w Zasutowie. Zawodnicy na podium 
otrzymali nagrody, puchary i medale pamiątkowe. Pozostali uczestnicy 
natomiast brali udział w losowaniu nagród rzeczowych. Ponadto każdy 
uczestnik otrzymał posiłek regeneracyjny w postaci słodkiej drożdżówki.
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Stowarzyszenie „Rodzice Dzieciom" zrealizowało zadanie publiczne pn. 
„Oswoić kolce" w obszarze edukacji dzieci i młodzieży poprzez realizację 
projektów edukacyjnych.
W zrealizowanym projekcie edukacyjnym wzięło udział 20 uczestników. 
W okresie od kwietnia do czerwca dzieci uczestniczyły w trzech spotkaniach 
szkoleniowo-warsztatowych podczas, których dowiedziały się m.in. co to są 
sukulenty i kaktusy, jak wyglądają, czym się charakteryzują, w jakim 
środowisku występują, itd. Uczestnicy oglądali zdjęcia, filmy edukacyjne, 
a także stworzyli ogólną mapę myśli dotyczącą tych roślin. Nie zabrakło 
również tworzenia własnych i grupowych projektów dotyczących wybranej 
z omawianej grupy roślin.
Na zakończenie przeprowadzono warsztaty florystyczne „Sukulenty 
w szkle", podczas których dzieci wykonały własnoręcznie piękne 
kompozycje roślinne w szkle.
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Wakacyjne warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu 
wrzesińskiego zostały zorganizowane przez Sportowy Klub Taneczny 
„Alchemia Września". Zadanie to zrealizowano w obszarze organizacji 
wypoczynku dzieci i młodzieży z powiatu wrzesińskiego.
W okresie letnim (od 26.07-29.07.2021 r. oraz od 02.08-05.08.2021 r.) 
przeprowadzono cykl 8 spotkań, w skład których wchodziły warsztaty 
taneczne, gimnastyczno-akrobatyczne, sportowe i rekreacyjne dla dzieci 
i młodzieży. Średnio każdego dnia w zajęciach uczestniczyły 32 osoby 
z podziałem na dwie grupy wiekowe. Większość uczestników zapisała się 
na więcej niż jeden dzień zajęć. Zajęcia prowadziła czwórka instruktorów. 
W ramach realizowanych działań została przeprowadzona pogadanka 
i ankieta dotycząca świadomości na temat prawidłowej postawy ciała 
i zdrowego trybu życia. Na zakończenie warsztatów każdy uczestnik 
otrzymał dyplom uczestnictwa.
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Współpraca o charakterze pozafinansowym

Inne formy współpracy

• Forum Organizacji Pozarządowych

W powiecie funkcjonuje Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu 
Wrzesińskiego skupiające w swoich szeregach 31 stowarzyszeń i fundacji. 
Głównym jego celem jest aktywizacja środowiska osób starszych 
i niepełnosprawnych do udziału w życiu społecznym, kulturalnym 
i sportowym. Ponadto Forum wspiera organizacje pozarządowe w zakresie 
pozyskiwania funduszy zewnętrznych.
W roku 2021 r. przedstawiciele organizacji pozarządowych należących 
do Forum spotkali się dopiero w lipcu, po rocznej przerwie spowodowanej 
pandemią. Łącznie zorganizowano trzy spotkania w ramach Forum. 
W spotkaniach brali udział pracownicy Starostwa Powiatowego, natomiast 
dwie przedstawicielki Forum uczestniczyły w pracach komisji opiniujących 
oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert na zlecanie zadań 
publicznych Powiatu Wrzesińskiego w 2021 r.

• Publikacje i informacje związane z istotnymi sprawami 
dla organizacji pozarządowych

Bezpośrednia współpraca z organizacjami była ograniczona ze względów 
epidemicznych i wynikających z nich restrykcji. Dlatego też realizując 
założenia Programu, główny nacisk skierowano na działalność informacyjną 
i promowanie działalności stowarzyszeń i fundacji.
Pracownicy Wydziału Promocji, Spraw Społecznych i Sportu posiadają i na 
bieżąco aktualizują bazę adresów mailowych organizacji stworzoną w 2015 r. 
Pozwala to na informowanie przedstawicieli poszczególnych organizacji
o sprawach, możliwościach i wydarzeniach istotnych dla ich działalności.



W bezpośrednim kontakcie telefonicznym członkowie stowarzyszeń 
uzyskiwali pomoc i instruktaż od pracowników Starostwa, zwłaszcza 
dotyczący składania ofert w ramach otwartych konkursów ofert za 
pośrednictwem aplikacji Generator eNGO.

Istotne wydarzenia i informacje publikowano także na łamach „Przeglądu 
Powiatowego", na stronie internetowej powiatu oraz w mediach 
społecznościowych.

Przykładowe artykuły z informacjami istotnymi dla organizacji 
pozarządowych
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• Promocja działalności organizacji pozarządowych

Przedstawiciele organizacji pozarządowych mieli i mają przez cały czas 
możliwość promowania i prezentowania swojej działalności na łamach 
biuletynu „Przegląd Powiatowy", jak również na stronie internetowej 
powiatu wrzesińskiego (www.wrzesnia.powiat.pl) i portalach 
społecznościowych.
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Podsumowanie

Ocena i prognoza dalszej współpracy

• Mierniki efektywności realizacji Programu

Miernikami efektywności realizacji Programu są w szczególności informacje 
dotyczące:
- liczby organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne,
- liczby zawartych umów na realizację zadań publicznych,
- liczby umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane 
z przyczyn zależnych od organizacji,

wysokości środków finansowych przekazanych organizacjom 
pozarządowym na realizacje zadań publicznych w danym roku budżetowym.

Liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne ^

2021 r.

2020 r.
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Liczba zawartych umów na realizację zadań publicznych

Liczba umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane 
z przyczyn zależnych od organizacji

Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom
pozarządowym na realizację zadań publicznych w danym roku 
budżetowym



Zgodnie z danymi zilustrowanymi powyższymi wykresami, można zauważyć 
wzrost efektywności realizacji Programu w 2021 r. w odniesieniu do danych 
z 2020 r.
Mimo drugiego roku trwania pandemii Covid-19 większej liczbie organizacji 
(pojedynczo liczonych) udało się zrealizować zadania publiczne. Zawarto 
również większą liczbę umów dotacyjnych, spośród których jedynie dwóch 
oferentów odstąpiło od ich realizacji.
Ogólna kwota przekazanych dotacji na zlecanie realizacji zadań publicznych 
wzrosła ze 122.686,00 zł w 2020 r. do 332.765,00 zł w 2021 r.

• Plany na 2022 r.

Można stwierdzić, że mimo trudnego czasu związanego z panującą pandemią
i związanymi z nią ograniczeniami, współpraca z organizacjami 
pozarządowymi na terenie powiatu wrzesińskiego w 2021 r. przebiegała 
prawidłowo. Cieszy fakt, że współpraca rozwija się, a zadania realizowane 
przez lokalne stowarzyszenia cieszą się popularnością wśród mieszkańców 
powiatu. Potwierdza to zasadność dotychczasowej współpracy i mobilizuje 
do działania w latach następnych.
Patrząc z nadzieją na powrót do „normalności" w 2022 r. planuje się rozwijać 
dalej współdziałanie ze stowarzyszeniami, realizować wspólne projekty
i czerpać z zasobów i możliwości lokalnych społeczników.
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