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1. Informacje ogólne 

Program współpracy Powiatu Wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 

2015 został przyjęty uchwałą nr 280/XLV/2014 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 

30 października 2014 roku. Określono w nim działania podejmowane w zakresie współpracy 

z organizacjami pozarządowymi. Ponadto wskazano główne zasady współpracy samorządu 

powiatowego z organizacjami pozarządowymi oraz szczegółowe cele i formy, a także katalog 

priorytetowych zadań publicznych realizowanych przy współudziale organizacji 

pozarządowych. 

Na dzień 31 grudnia 2015 roku na terenie powiatu wrzesińskiego funkcjonowało 240 

organizacji pozarządowych, z tego: 

a) 147 stowarzyszeń posiadających osobowość prawną (w tym: 31 Ochotniczych 

Straży Pożarnych), 

b) 12 stowarzyszeń zwykłych, 

c) 17 fundacji, 

d) 20 klubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej, 

e) 44 uczniowskie kluby sportowe. 

 

2. Forum Organizacji Pozarządowych 

W ramach Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Wrzesińskiego w sferze 

pomocy społecznej funkcjonuje 19 stowarzyszeń (stan na dzień 31 grudnia 2015 roku). 

Forum działa przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni. Podstawowym 

celem działalności jest wspieranie osób niepełnosprawnych, aktywizacja do udziału w życiu 

społecznym, kulturalnym i sportowym, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 

oraz pomoc w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych. Na potrzeby organizacji spotkań, 

szkoleń, występów, wystaw, a także zróżnicowanych form terapii, Forum nieodpłatnie 

korzysta z sali konferencyjnej i rehabilitacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

Imprezą, która na stałe wpisała się do kalendarza spotkań organizacji zrzeszonych w ramach 

Forum jest piknik integracyjny. W 2015 roku odbył się jubileuszowy X Piknik Integracyjny 

Forum Organizacji Pozarządowych w Pyzdrach, podczas którego wyróżniono statuetkami 

i listami gratulacyjnymi 12 stowarzyszeń. W pikniku uczestniczyło około 150 osób. 
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3. Otwarte konkursy ofert 

Zgodnie z określonymi priorytetowymi zdaniami publicznymi Zarząd Powiatu 

Wrzesińskiego ogłosił dwa otwarte konkursy ofert: 

 I konkurs - Uchwała nr 29/2014 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 

30 grudnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na zlecenie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2015 roku, 

 II konkurs – Uchwała nr 111/2015 z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych 

powiatu wrzesińskiego w 2015 roku. 

Organizacje, zgodnie z przyjętym planem współpracy na 2015 rok, miały możliwość składać 

oferty na realizacje zadań publicznych w następujących obszarach: 

1) kultura, sztuka i ochrona tradycji,   

2) edukacja, kultura fizyczna i sport,   

3) działalność na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych, rodzin i osób w trudnej 

sytuacji życiowej,  

4) ochrona i promocja zdrowia,   

5) ratownictwo i ochrona ludności.  

  

 W celu rozpatrzenia i zaopiniowania ofert Zarząd Powiatu Wrzesińskiego powołał 

komisję konkursową (uchwała Zarządu Powiatu we Wrześni nr 42/2015 z dnia 21 stycznia 

2015 roku i uchwała Zarządu Powiatu we Wrześni nr 110/2015 z dnia 21 maja 2015 roku). 

Ponadto w ramach współpracy z Forum Organizacji Pozarządowych, dwoje przedstawicieli 

zostało zaproszonych do udziału w pracach komisji opiniującej złożone oferty w otwartych 

konkursach na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego.  

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej 

przyznał środki budżetowe na zlecanie realizacji zadań publicznych w łącznej kwocie 

87 960,00 zł (uchwała Zarządu Powiatu we Wrześni nr 56/2015 z dnia 17 lutego i uchwała 

Zarządu Powiatu we Wrześni nr 127/2015 z dnia 26 czerwca 2015 roku). 
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3.1. Kultura, sztuka i ochrona tradycji 

Z zakresu kultury, sztuki i ochrony tradycji wpłynęło 11 ofert, w następujących 

kategoriach: 

a) propagowanie kultury poprzez zlecanie organizacji konkursów, przeglądów, festiwali: 

recytatorskich, literackich, muzycznych, plastycznych, fotograficznych, teatralnych 

i filmowych  – 2 oferty, 

b) kultywowanie tradycji ludowych poprzez wspieranie działalności zespołów 

folklorystycznych, propagowanie historii i tradycji lokalnych oraz regionalnych –

5 ofert, 

c) upowszechnianie kultury poprzez organizację imprez i festynów plenerowych, 

połączonych z występami scenicznymi i koncertami – 1 oferta, 

d) wspieranie organizacji plenerów malarskich, rzeźbiarskich oraz fotograficznych – 

2 oferty, 

e) realizacja projektów artystycznych, promujących powiat wrzesiński w kraju i poza 

granicami – 1 oferta. 

Jedna ze złożonych ofert nie spełniła wymogów formalnych, w związku z powyższym 

nie została poddana ocenie merytorycznej. Oferentem był Klub Biegacza Wartko na realizację 

zadania pn. „Nasza lokalna historia – nasze lokalne zabytki sakralne”. Propagowanie 

lokalnej historii poprzez warsztaty zabytkowej architektury sakralnej powiatu wrzesińskiego 

dla dzieci z gmin Kołaczkowo, Miłosław, Nekla i Pyzdry. Oferent nie zadeklarował w ofercie 

wkładu własnego (środków finansowych własnych oraz/lub środków finansowych z innych 

źródeł) nie mniejszego niż 15% całkowitych kosztów zadania. 

Tabela 1. Zestawienie ilości złożonych ofert na poszczególne kategorie w ramach obszaru 

kultura, sztuka i ochrona tradycji 

 

 

Kultura, sztuka i ochrona tradycji 

Ilość  

złożonych  

ofert 

Ilość 

dofinansowanych 

ofert 

Przyznane 

środki 

11 10 25 000,00 zł 

1.  Propagowanie kultury poprzez zlecanie organizacji 

wystaw, konkursów, przeglądów, festiwali: recytatorskich, 

literackich, muzycznych, plastycznych, fotograficznych, 

teatralnych, filmowych i innych. 

2 2 1 600,00 zł 

2. Kultywowanie tradycji ludowych poprzez wspieranie 

działalności zespołów folklorystycznych, propagowanie 

historii i tradycji lokalnych oraz regionalnych. 

5 5 12 700,00 zł 
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3. Upowszechnianie kultury poprzez organizację imprez i 

festynów plenerowych, połączonych z występami 

scenicznymi i koncertami. 

1 1 4 000,00 zł 

4. Wspieranie organizacji plenerów malarskich, 

rzeźbiarskich oraz fotograficznych. 

2 1 2 700,00 zł 

5. Realizacja projektów artystycznych, promujących powiat 

wrzesiński w kraju i poza jego granicami. 

1 1 4 000,00 zł 

6. Wspieranie organizacji w powiecie wrzesińskim 

międzynarodowych projektów. 

0 0 - 

7. Wydawanie publikacji służących upowszechnianiu 

historii, tradycji i kultury powiatu wrzesińskiego. 

0 0 - 

Opracowanie: Referat Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia 

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego, po zapoznaniu się z opinią komisji oceniającej oferty, 

przyznał dotację na realizację zadań w łącznej kwocie 25.000,00 zł. 

Tabela 2. Wykaz zadań dofinansowanych w ramach otwartego konkursu ofert w obszarze 

kultura, sztuka i ochrona tradycji 

L.p. Nazwa organizacji Tytuł zadania Kwota 

wnioskowana 

z oferty 

Przyznana 

kwota 

Propagowanie kultury poprzez zlecanie organizacji wystaw, konkursów, przeglądów, festiwali: 

recytatorskich, literackich, muzycznych, plastycznych, fotograficznych, teatralnych, filmowych i innych. 

1. Fundacja Dzieci 

Wrzesińskich 

OGÓLNOPOLSKI  KONKURS 

RECYTATORSKI „Każdy dzień jest 

podróżą przez historię” z warsztatami 

w ramach projektu Święta Teatru na 

Prowincji 2015 

1 600,00 zł 1 000,00 zł 

2. Wrzosiki 

Stowarzyszenie 

Niepełnosprawnych 

Dzieci i Dorosłych 

Każdy może być artystą – wernisaż 

prac plastycznych 

1 700,00 zł 600,00 zł 

Razem 3 300,00 zł 1 600,00 zł 

Kultywowanie tradycji ludowych poprzez wspieranie działalności zespołów folklorystycznych, 

propagowanie historii i tradycji lokalnych oraz regionalnych. 

1. Stowarzyszenie 

„Wielkopolscy 

Bieganie” 

Warsztaty Folklorystyczne - tradycje 

ludowe kultywowane przez Zespół 

Folklorystyczny „Ziemia Wrzesińska” 

10 000,00 zł 3 000,00 zł 

2. Uczniowski Klub 

Sportowy „Diabły” 

Prowadzenie grupy regionalnej 

powiatu wrzesińskiego 

7 300,00 zł 3 000,00 zł 

3. Stowarzyszenie Kobiet 

Gminy Września 

„Wrzoski” 

PYRCZOK – IV wielkopolskie święto 

pyry 

1 100,00 zł 1 100,00 zł 

4. Stowarzyszenie Kobiet 

Gminy Września 

„Wrzoski” 

V Wiejska niedziela - festyn tradycji 

wiejskiej 

600,00 zł 600,00 zł 

5. Wiejskie 

Stowarzyszenie 

Edukacyjno-

Kulturalno-Turystyczne 

„Szansa” 

„Grzybowski Turniej Wojów - Bój o 

most” 

5 000,00 zł 5 000,00 zł 

Razem 24 000,00 zł 12 700,00 zł 

Upowszechnianie kultury poprzez organizację imprez i festynów plenerowych, połączonych z występami 

scenicznymi i koncertami. 
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1. Kulturalny Miłosław Festiwal Dźwięków Wszelakich 

„Zgrzytowisko” 

15 500,00 zł 4 000,00 zł 

Razem 15 500,00 zł 4 000,00 zł 

Wspieranie organizacji plenerów malarskich, rzeźbiarskich oraz fotograficznych. 

1. Uczniowski Klub 

Sportowy „Diabły” 

Plener artystyczny 5 600,00 zł 2 700,00 zł 

Razem 5 600,00 zł 2 700,00 zł 

Realizacja projektów artystycznych, promujących powiat wrzesiński w kraju i poza jego granicami. 

1. Stowarzyszenie Chór 

Camerata 

Przygotowanie Chóru Camerata 

do konkursów chóralnych i godnego 

reprezentowania Wrześni i Powiatu 

Wrzesińskiego w roku jubileuszowym 

30-lecia istnienia chóru 

5 000,00 zł 4 000,00 zł 

Razem 5 000,00 zł 4 000,00 zł 

Opracowanie: Referat Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia 

 

3.2. Edukacja, kultura fizyczna i sport 

Z zakresu edukacji, kultury fizycznej i sportu wpłynęło 19 ofert, w następujących 

kategoriach: 

a) organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży (z terenu powiatu wrzesińskiego) 

 w miejscu zamieszkania – 1 oferta, 

b) organizacja projektów edukacyjnych, olimpiad, konkursów, quizów itp., 

propagujących i rozwijających wiedzę i umiejętności wśród dzieci i młodzieży – 

2 oferty,  

c) sportowe kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej  

z terenu powiatu wrzesińskiego – 6 ofert, 

d) organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, edukacyjno-turystycznych promujących 

wiedzę i aktywność ruchową (festyny, konkursy, biegi, rajdy, spływy itp.) – 10 ofert.  

Dwie ze złożonych ofert nie otrzymały dofinansowania, w tym: 

a) Fundacja Edukacji Społecznej „EKOS” Konkurs w dziedzinie języka polskiego 

i literatury oraz w dziedzinie matematyki dla uczniów szkół podstawowych „Złota 

Żabka” (XV edycja) i dla uczniów gimnazjów „Złota Żaba” (XXII edycja) drugi etap 

i zakończenie konkursów 2014/15. 

Dotacja nie została przyznana z uwagi na ograniczone środki finansowe i małe 

prawdopodobieństwo udziału w zadaniu uczestników z co najmniej dwóch gmin 

powiatu wrzesińskiego. 

b) Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA 

16.Międzynarodowy Spływ Kajakowy Warta Tour 2015. 
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Dotacja nie została przyznana z uwagi na ograniczone środki finansowe i małe 

prawdopodobieństwo udziału w zadaniu uczestników z co najmniej dwóch gmin 

powiatu wrzesińskiego. 

 

Tabela 3. Zestawienie ilości złożonych ofert na poszczególne kategorie w ramach obszaru 

edukacja, kultura fizyczna i sport 

 

Edukacja, kultura fizyczna i sport 

Ilość  

złożonych  

ofert 

Ilość 

dofinansowanych 

ofert 

Przyznane 

środki 

19 17 23 260,00 zł 

1. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży      

(z terenu powiatu wrzesińskiego) w miejscu zamieszkania. 
1 1 2 500,00 zł 

2. Organizacja projektów edukacyjnych, olimpiad, 

konkursów, quizów itp., propagujących i rozwijających 

wiedzę i umiejętności wśród dzieci i młodzieży. 

2 1 760,00 zł 

3. Sportowe kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku 

dzieci i młodzieży szkolnej z terenu powiatu 

wrzesińskiego. 

6 6 9 650,00 zł 

4. Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, 

edukacyjno-turystycznych promujących wiedzę 

i aktywność ruchową (festyny, konkursy, biegi, rajdy, 

spływy itp.). 

10 9 10 350,00 zł 

Opracowanie Referat Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia 

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego, po zapoznaniu się z opinią komisji oceniającej oferty, 

przyznał dotację na realizację zadań w łącznej kwocie 23 260,00 zł. 

Tabela 4. Wykaz zadań dofinansowanych w ramach otwartego konkursu ofert w obszarze 

edukacja, kultura fizyczna i sport 

L.p. Nazwa organizacji Tytuł zadania 

Kwota 

wnioskowana 

z oferty 

Przyznana 

kwota 

Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży (z terenu powiatu wrzesińskiego) w miejscu zamieszkania 

1. 
Stowarzyszenie „Rodzice 

dzieciom” 
Wakacje na półkoloniach 5000,00 zł 2 500,00 zł 

Razem 5 000,00 zł 2 500,00 zł 

Organizacja projektów edukacyjnych, olimpiad, konkursów, quizów itp., propagujących i rozwijających 

wiedzę i umiejętności wśród dzieci i młodzieży 

1. 
Ochotnicza Straż Pożarna  

Białe Piątkowo 

„Raz, dwa, trzy – ratuję 

Ja, ratujesz Ty” 
760,00 zł 760,00 zł 

2. 
Fundacja Edukacji Społecznej 

„EKOS” 

Konkurs w dziedzinie 

języka polskiego 

i literatury 

oraz w dziedzinie 

matematyki dla uczniów 

szkół podstawowych 

„Złota Żabka” (XV 

edycja) i dla uczniów 

gimnazjów „Złota Żaba” 

(XXII). Drugi etap 

i zakończenie konkursów 

2014/15 

2 000,00 -  

Razem 2 760,00 zł 760,00 zł 
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Sportowe kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z terenu powiatu 

wrzesińskiego 

1. 
Uczniowski Klub Sportowy 

„Elektron” 

Obóz rowerowo-

kajakowo-żeglarski 

Powidzki Park 

Krajobrazowy 2015 

3 435,00 zł 1 800,00 zł 

2. 
Uczniowski Klub Sportowy 

„OLIMP” 

Organizacja obozu 

sportowo-

wypoczynkowego 

z elementami turystyki 

kwalifikowanej 

3 600,00 zł 1 850,00 zł 

3. 
Wrzesińskie Towarzystwo 

Tenisowe 

Organizacja obozu 

tenisowego 
1 280,00 zł 1 280,00 zł 

4. 
Wrzesiński Ludowy Klub Piłki 

Siatkowej Progress 

Organizacja obozów 

sportowych w zakresie 

siatkówki plażowej 

i halowej 

7 300,00 zł 1 200,00 zł 

5. 
Uczniowski Klub Sportowy Tiger 

Team 
Wakacje z Taekwondo 3 000,00 zł 1 500,00 zł 

6. 
Związek Harcerstwa Polskiego – 

Chorągiew Wielkopolska 

Obóz wędrowny – Sudety 

2015 
5 000,00 zł 2 020,00 zł 

Razem 23 615,00 zł 9 650,00 zł 

Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, edukacyjno-turystycznych promujących wiedzę i aktywność 

ruchową (festyny, konkursy, biegi, rajdy, spływy itp.) 

1. 

 

Uczniowski Klub Sportowy 

„KOŁACZKOWO” przy 

OWDiR  

w Kołaczkowie 

Udział w zawodach pn. 

Puchar Polski Dzieci 

w Unihokeju 

4 601,75 zł 2 000,00 zł 

2. 

 

Uczniowski Klub Sportowy 

„KOŁACZKOWO” przy 

OWDiR  

w Kołaczkowie 

Powiatowy 

Nadwarciański Otwarty 

Turniej Unihokeja dla 

dzieci i młodzieży pod 

hasłem „Unihokej gra dla 

wszystkich” 

9 840,00 zł 2 000,00 zł 

3. 
Wrzesińskie Stowarzyszenie 

Abstynentów „Jantar” 
Spływ Kajakowy 800,00 zł 800,00 zł 

4. 
Stowarzyszenie Pomagam 

Aktywnie 

Cykl zawodów: Pierwszy 

Krok z Królową Sportu 
2 490,00 zł 1 500,00 zł 

5. 
Uczniowski Klub Sportowy 

„Diabły” 

Dekanacki turniej w piłkę 

nożną sierpień 2015 
2 000,00 zł 1 000,00 zł 

6. 

Polskie Towarzystwo 

Turystyczno-Krajoznawcze 

Oddział Września 

XX Rajd Rowerowy 

„W poszukiwaniu jesieni” 
600,00 zł 600,00 zł 

7. 

Polskie Towarzystwo 

Turystyczno-Krajoznawcze 

Oddział Września 

XVI Rajd „Na 

Odzyskanie 

Niepodległości” 

1 000,00 zł 1 000,00 zł 

8. 

Polskie Towarzystwo 

Turystyczno-Krajoznawcze 

Oddział Września 

XX Rajd Rowerowy „Na 

powitanie wiosny” 
650,00 zł 650,00 zł 

9. 
Wrzesiński Ludowy Klub Piłki 

Siatkowej Progress 

Organizowanie 

ogólnodostępnych 

turniejów w siatkówce 

plażowej 

2 960,00 zł 800,00 zł 

10. 

Wielkopolskie Stowarzyszenie 

Turystyki i Rekreacji Wodnej 

WARTA 

16. Międzynarodowy 

Spływ Kajakowy Warta 

Tour 2015 

2 000,00 -  

Razem 26 941,75 zł 10 500,00 zł 

Opracowanie: Referat Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia 
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3.3. Działalność na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych, rodzin i osób w trudnej 

sytuacji życiowej 

 

 W zakresie działalności na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych, rodzin i osób 

w trudnej sytuacji życiowej wpłynęło 11 ofert w następujących kategoriach: 

a) przeprowadzenie seminariów i warsztatów mających na celu pobudzenie aktywności 

ruchowej osób starszych i niepełnosprawnych oraz zapobieganie chorobom 

cywilizacyjnym – 1 oferta, 

b) organizacja wykładów, seminariów i warsztatów mających na celu propagowanie 

edukacji wśród osób starszych i niepełnosprawnych – 2 oferty, 

c) organizacja różnych form rehabilitacji ruchowej oraz imprez rekreacyjnych – 5 ofert, 

d) prowadzenie działań osłonowych w stosunku do osób starszych i niepełnosprawnych 

w związku z rosnącymi kosztami utrzymania i ograniczeniem wsparcia przez 

najbliższych w postaci darmowego posiłku – 3 oferty. 

 Jedna ze złożonych ofert nie uzyskała dofinansowania. Zadanie pn. Kurs komputerowy 

dla seniorów 15.09-15.12.2015 r., oferent - Fundacja Dzieci Wrzesińskich. Fundacja złożyła 

w pierwszym konkursie ofert dwie oferty na realizację zadania pn. „Kurs komputerowy dla 

seniorów”. Pierwszy z realizacją w terminie od 1.03.2015 – 15.06.2015, drugi w terminie 

15.09.2015 – 15.12.2015 z uwagi na ograniczone środki możliwe było dofinansowanie tylko 

jednego z zadań, wybrano zadanie planowane wcześniej tj. edycję wiosenną. 

 

Tabela 5. Zestawienie ilości złożonych ofert na poszczególne kategorie w ramach obszaru 

działalność na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych, rodzin i osób w trudnej sytuacji 

życiowej 
 

Działalność na rzecz osób starszych 

i niepełnosprawnych, rodzin i osób 

w trudnej sytuacji życiowej 

Ilość  

złożonych  

ofert 

Ilość 

dofinansowanych 

ofert 

Przyznane 

środki 

11 10 21 000,00 zł 

1. Przeprowadzenie seminariów i warsztatów mających na 

celu pobudzenie aktywności ruchowej osób starszych i 

niepełnosprawnych oraz zapobieganie chorobom 

cywilizacyjnym. 

1 1 800,00 zł 

2. Organizacja wykładów, seminariów i warsztatów 

mających na celu propagowanie edukacji wśród osób 

starszych i niepełnosprawnych. 

2 1 1 200,00 zł 

 

3. Organizacja różnych form rehabilitacji ruchowej oraz 

imprez rekreacyjnych. 

5 5 9 000,00 

4. Prowadzenie działań osłonowych w stosunku do osób 

starszych i niepełnosprawnych w związku z rosnącymi 

kosztami utrzymania i ograniczeniem wsparcia prze z 

najbliższych w postaci darmowego posiłku 

3 3 10 000,00zł 

Opracowanie Referat Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia 
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Zarząd Powiatu Wrzesińskiego, po zapoznaniu się z opinią komisji oceniającej oferty, 

przyznał dotację na realizację zadań w łącznej kwocie 21 000,00 zł. 

Tabela 6. Wykaz zadań dofinansowanych w ramach otwartego konkursu ofert w obszarze 

działalność na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych, rodzin i osób w trudnej sytuacji 

życiowej 

L.p. Nazwa organizacji Tytuł zadania Kwota 

wnioskowana 

z oferty 

Przyznana 

kwota 

Przeprowadzenie seminariów i warsztatów mających na celu pobudzenie aktywności ruchowej osób 

starszych i niepełnosprawnych oraz zapobieganie chorobom cywilizacyjnym 

1. Wrzosiki Stowarzyszenie 

Niepełnosprawnych Dzieci 

i Dorosłych 

„raz, dwa, trzy – ćwiczymy” - 

zajęcia sportowe 

1 340,00 zł  800,00 zł  

Razem 1 340,00 zł  800,00 zł  

Organizacja wykładów, seminariów i warsztatów mających na celu propagowanie edukacji wśród osób 

starszych i niepełnosprawnych 

1. Fundacja Dzieci Wrzesińskich Kurs komputerowy dla 

seniorów 

01.03-15.06.2015 r. 

1 580,00 zł  1 200,00 zł  

2. Fundacja Dzieci Wrzesińskich Kurs komputerowy dla 

seniorów 

15.09-15.12.2015 r. 

1 580,00 zł - 

Razem 1 580,00 zł 1 200,00 zł 

Organizacja różnych form rehabilitacji ruchowej oraz imprez rekreacyjnych 

1. Towarzystwo Wykorzystania Wód 

Termalnych i Walorów Naturalnych 

Ziemi Czeszewskiej 

Ośrodek Hipoterapii 

i Rehabilitacji Konnej 

 w Czeszewie 

3 990,00 zł  1 000,00 zł  

2. Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego 

Wieku 

Sprawny Senior 5 450,00 zł  2 500,00 zł  

3. Miłosławskie Stowarzyszenie 

Niesienia Pomocy Chorym 

i Niepełnosprawnym 

Realizacja  rehabilitacji 

w gabinecie rehabilitacyjnym 

w Miłosławiu 

9 900,00 zł  3 000,00 zł  

4. Stowarzyszenie „KRĄG” „Spotkajmy się... między 

innymi” 

3 350,00 zł  1 000,00 zł  

5. Wrzosiki Stowarzyszenie 

Niepełnosprawnych Dzieci 

i Dorosłych 

„Wy nie wiecie, a ja wiem, 

jak rozmawiać trzeba z psem” 

- zajęcia z dogoterapii 

2 200,00 zł  1 500,00 zł  

Razem 24 890,00 zł 9 000,00 zł 

 Prowadzenie działań osłonowych w stosunku do osób starszych i niepełnosprawnych w związku z 

rosnącymi kosztami utrzymania i ograniczeniem wsparcia prze z najbliższych w postaci darmowego 

posiłku 

1. Katolickie Porozumienie 

Samorządowe 

Przygotowanie oraz 

wydawanie posiłków 

jednodaniowych dla osób 

potrzebujących 

10 000,00 zł  4 000,00 zł  

2. Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń" "Dzielimy się posiłkiem" 897,00 zł 750,00 zł 

3. Katolickie Porozumienie 

Samorządowe 

Przygotowanie oraz 

wydawanie posiłków 

jednodaniowych dla osób 

potrzebujących 

6 000,00 zł  5 250,00 zł 

Razem 16 897,00 zł 10 000,00 zł 

Opracowanie Referat Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia 
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3.4. Ochrona i promocja zdrowia 

 W zakresie ochrony i promocji zdrowia wpłynęło 7 ofert w następujących obszarach: 

a) organizacja szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – 

1 oferta, 

b) propagowanie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia wśród mieszkańców 

powiatu wrzesińskiego poprzez wsparcie realizacji projektów edukacyjnych, 

organizowanie konkursów, konferencji, prelekcji, festynów i innych – 3 oferty, 

c) promowanie zdrowego stylu życia i aktywności ruchowej poprzez organizację imprez 

sportowo – rekreacyjnych – 2 oferty, 

d) inicjowanie i organizowanie działań z zakresu uzależnień, patologii społecznych 

oraz chorób psychicznych – 1 oferta. 

 Jedna ze złożonych ofert nie została dofinansowana. Oferent Wrzesiński Uniwersytet 

Trzeciego Wieku, złożył ofertę na realizację zadania pn. „Festyn sportowo-rekreacyjny 

słuchaczy WUTW”. Dotacja nie została przyznana z uwagi na ograniczone środki finansowe 

oraz zbliżony charakter do zadania pn. „IV Niedziela Rekreacyjna dla Seniorów” na które 

WUTW otrzymał dofinansowanie w przedmiotowym konkursie.  

 

Tabela 7. Zestawienie ilości złożonych ofert na poszczególne kategorie w ramach obszaru 

ochrona i promocja zdrowia 

 
 

Ochrona i promocja zdrowia 

Ilość  

złożonych  

ofert 

Ilość 

dofinansowanych 

ofert 

Przyznane 

środki 

7 6 8 700,00 zł 

1. Organizacja szkoleń z zakresu udzielania pierwszej 

pomocy przedmedycznej. 

1 1 1 500,00 zł 

2. Propagowanie profilaktyki zdrowotnej i promocji 

zdrowia wśród mieszkańców powiatu wrzesińskiego 

poprzez wsparcie realizacji projektów edukacyjnych, 

organizowanie konkursów, konferencji, prelekcji, festynów 

i innych. 

3 3 3 200,00 zł 

3. Promowanie zdrowego stylu życia i aktywności 

ruchowej poprzez organizację imprez sportowo – 

rekreacyjnych. 

2 1 2 000,00 zł 

4. Inicjowanie i organizowanie działań z zakresu 

uzależnień, patologii społecznych oraz chorób 

psychicznych. 

1 1 2 000,00 zł 

Opracowanie Referat Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia 

Po zapoznaniu się z opinią komisji opiniującej wnioski, Zarząd Powiatu 

Wrzesińskiego przyznał dotacje na realizację następujących zadań: 

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego, po zapoznaniu się z opinią komisji oceniającej oferty, 

przyznał dotację na realizację zadań w łącznej kwocie 8 700,00 zł. 
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Tabela 8. Wykaz zadań dofinansowanych w ramach otwartego konkursu ofert w obszarze 

ochrona i promocja zdrowia 

L.p. Nazwa organizacji Tytuł zadania Kwota 

wnioskowana 

z oferty 

Przyznana kwota 

Organizacja szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 

1. Polski Czerwony Krzyż Zarząd 

Oddziału Rejonowego we Wrześni 

Organizacja szkoleń 

z zakresu udzielania 

„Pierwszej Pomocy 

Przedmedycznej” 

2 180,00 zł  1 500,00 zł  

Razem 2 180,00 zł 1 500,00 zł 

 Propagowanie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia wśród mieszkańców powiatu wrzesińskiego 

poprzez wsparcie realizacji projektów edukacyjnych, organizowanie konkursów, konferencji, prelekcji, 

festynów i innych. 

1. Polski Czerwony Krzyż Zarząd 

Oddziału Rejonowego we Wrześni 

Olimpiada „Trzymaj się 

zdrowo” 

2 897,00 zł  1 400,00 zł  

2. Polski Czerwony Krzyż Zarząd 

Oddziału Rejonowego we Wrześni 

Propagowanie idei 

honorowego krwiodawstwa 

poprzez organizację 

Rodzinnego festynu 

Honorowych dawców krwi 

i sympatyków oraz 

organizację akcji poboru 

krwi 

2 560,00 zł  1 000,00 zł  

3. Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” „Zdrowy Senior” 1 005,00 zł   800,00 zł  

Razem 6 462,00 zł 3 200,00 zł 

Promowanie zdrowego stylu życia i aktywności ruchowej poprzez organizację imprez sportowo – 

rekreacyjnych 

1. Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego 

Wieku 

IV niedziela rekreacyjno-

sportowa dla seniorów 50+ 

powiatu wrzesińskiego 

3 100,00 zł  2 000,00 zł  

2. Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego 

Wieku  

Festyn sportowo-

rekreacyjny słuchaczy 

WUTW 

2 500,00 zł - 

Razem 3 100,00 zł 2 000,00 zł 

Inicjowanie i organizowanie działań z zakresu uzależnień, patologii społecznych oraz chorób psychicznych 

1. 

 

Stowarzyszenie „Nowa Wspólna 

Droga” 

Program specjalistycznego 

wsparcia dla osób i rodzin 

dotkniętych dysfunkcją lub 

kryzysem jako profilaktyka 

zaburzeń psychicznych 

wśród dzieci i dorosłych 

z terenu Powiatu 

Wrzesińskiego 

6 388,00 zł 2 000,00 zł  

Razem 6 388,00 zł 2 000,00 zł 

Opracowanie Referat Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia 

 

3.5. Ratownictwo i ochrona ludności 

 W zakresie  ratownictwa i ochrony ludności wpłynęły 3 oferty w następujących 

kategoriach: 

a) organizacja obozów oraz zawodów sportowo-szkoleniowych, szkoleń, imprez  

i konkursów rozwijających wiedzę i umiejętności dotyczące zasad bezpieczeństwa, 

ratownictwa i ochrony ludności – 3 oferty. 
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Tabela 9. Zestawienie ilości złożonych ofert na poszczególne kategorie w ramach obszaru 

ratownictwo i ochrona ludności 

 
 

Ratownictwo i ochrona ludności 

Ilość  

złożonych  

ofert 

Ilość 

dofinansowanych 

ofert 

Przyznane 

środki 

3 3 10 000,00 zł 

1. Organizacja obozów oraz zawodów sportowo-

szkoleniowych, szkoleń, imprez i konkursów 

rozwijających wiedzę i umiejętności dotyczące zasad 

bezpieczeństwa, ratownictwa i ochrony ludności. 

3 3 10 000,00 zł 

Opracowanie Referat Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia 

Zarząd Powiatu Wrzesińskiego, po zapoznaniu się z opinią komisji oceniającej oferty, 

przyznał dotację na realizację zadań w łącznej kwocie 10 000,00 zł. 

Tabela 10. Wykaz zadań dofinansowanych w ramach otwartego konkursu ofert w obszarze 

ratownictwo i ochrona ludności 

L.p. Nazwa organizacji Tytuł zadania Kwota 

wnioskowana 

z oferty 

Przyznana 

kwota 

Organizacja obozów oraz zawodów sportowo-szkoleniowych, szkoleń, imprez i konkursów rozwijających 

wiedzę i umiejętności dotyczące zasad bezpieczeństwa, ratownictwa i ochrony ludności 

1. Ochotnicza Straż Pożarna  

Białe Piątkowo  

„IV Zawody w Ratownictwie 

Medycznym Ochotniczych 

Straży Pożarnych” 

3 000,00 zł 3 000,00 zł 

2. Ochotnicza Straż Pożarna  

Kołaczkowo 

Obóz szkoleniowy 

dla Młodzieżowych Drużyn 

Pożarniczych z Powiatu 

Wrzesińskiego 

6 000,00 zł 5 000,00 zł 

3. Liga Obrony Kraju - Zarząd 

Powiatowy we Wrześni 

Otwarte zawody strzeleckie 

powiatu wrzesińskiego 

z okazji Święta Wojska 

Polskiego 

2 000,00 zł 2 000,00 zł 

Razem 11 000,00 zł 10 000,00 zł 

Opracowanie Referat Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia 

 

4. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

Za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni, wsparcie 

ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację 

zadań z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych otrzymało 

12 organizacji pozarządowych z terenu powiatu wrzesińskiego, na łączną kwotę 74 533,56 zł. 

We wszystkich formach aktywności niepełnosprawnych mieszkańców powiatu wrzesińskiego 

zrzeszonych w organizacjach pozarządowych uczestniczyło blisko 1 700 osób. 
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Tabela 11. Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymało wsparcie z PFRON na realizację 

zadań z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki w roku 2015 

Lp. Organizacje pozarządowe Kwota przyznanego 

dofinansowania 

1. Polski Związek Emerytów i Rencistów Września 25 200,00 zł 

2. Polski Czerwony Krzyż Września 2 286,94 zł 

3. Wrzesińskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących  i Niedosłyszących 

"JEDNOŚĆ" 

7 000,00 zł 

4. Stowarzyszenie Wrzesiński Klub AMAZONKI 7 496,00 zł 

5. Koło Emerytów  i Rencistów NSZZ Solidarność TONSIL S.A. 8 500,00 zł 

6. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Narządu Ruchu Ziemi 

Wrzesińskiej "RADOŚĆ" 

900,00 zł 

7. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Pyzdry 1 700,00 zł 

8. Miłosławskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym 

i Niepełnosprawnym 

4 500,00 zł 

9. Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu Koło Września 7 000,00 zł 

10. Stowarzyszenie Oświaty Społecznej 

Ruda Komorska 

3 000,00 zł 

11. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „RAZEM” 4 697,92 zł 

12. Polski Związek Niewidomych ,Zarząd Koła we Wrześni 2 252,70 zł 

Razem 74 533,56 zł 

Opracowanie Referat Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia na podstawie danych 

z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

 

5. Podsumowanie 

Przedstawione w sprawozdaniu informacje potwierdzają, ze cele złożone w programie 

współpracy Powiatu Wrzesińskiego z organizacjami samorządowymi w 2015 roku zostały 

zrealizowane. Organizacje prężnie włączały się w realizacje zadań publicznych Powiatu, 

poprzez udział w otwartych konkursach ofert, a także korzystając z dofinansowań w ramach 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ponadto Powiat 

Wrzesiński aktywnie wspierał i promował działalność organizacji pozarządowych 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. 
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Podsumowując, współpraca z organizacjami pozarządowymi na terenie powiatu 

wrzesińskiego przebiega dobrze i prawidłowo. Z roku na rok wzrasta ilość ofert składanych 

w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych, co wiąże się 

z przeznaczeniem coraz większych środków finansowych na inicjatywy społeczne. 

Organizacje prawidłowo i terminowo rozliczają przekazane dotacje. Zadania realizowane 

przez lokalne stowarzyszenia cieszą się dużą popularnością wśród mieszkańców powiatu, 

co potwierdza zasadność dotychczasowej współpracy i mobilizuje do działania w kolejnych 

latach. 

 

 

 

 

 


