
ZA RZĄD P OW ATU 
wR7E !EGO 

Załącznik do uchwały nr 998/2018 
Zarządu Powiatu Wrzesińskiego 
z dnia 10 lipca 2018 r. 

ZBIORCZY WYKAZ OFERT SPEŁNIAJĄCYCH WARUNKI FORMALNE 

Lp. Nazwa podmiotu i dokładny adres Tytuł zadania 
Całkowity koszt 

projektu 

Kwota 
wnioskowana 

z oferty 
Przyznana kwota 

1. W zakresie kultury, sztuki i ochrony tradycji 

a. Propagowanie kultury poprzez zlecanie organizacji wystaw, konkursów, przeglądów, festiwali: recytatorskich, literackich, muzycznych, plastycznych, 
fotograficznych, teatralnych, filmowych i innych. 

b. Kultywowanie tradycji ludowych poprzez wspieranie działalności zespołów folklorystycznych, propagowanie historii i tradycji lokalnych oraz regionalnych. 

c. Upowszechnianie kultury poprzez organizację imprez i festynów plenerowych, połączonych z występami scenicznymi i koncertami. 

d. Wspieranie organizacji plenerów malarskich, rzeźbiarskich oraz fotograficznych. 

e. Realizacja projektów artystycznych. 

1. 

Polski Związek Emerytów, Rencistów i 
Inwalidów - Zarząd Rejonowy we 

Wrześni 
ul. Ogrodowa 6 

62-300 Września 

Senior ART 7710,00 zł 5210,00 zł 2000,00 zł 

f. Wspieranie organizacji międzynarodowych projektów w powiecie wrzesińskim. 
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g. Przygotowanie i wydawanie niekomercyjnych publikacji służących upowszechnieniu historii, tradycji i kultury powiatu wrzesińskiego. 

h. Wspieranie przedsięwzięć upamiętniających ważne wydarzenia historyczne w powiecie wrzesińskim. 

1. 
Stowarzyszenie "Orzechowo 333" 

ul. Szkolna 18 
62-322 Orzechowo 

"Od niepodległości do wolności" - organizacja 
uroczystości upamiętniających 100 rocznicę 
odzyskania niepodległości oraz 100 rocznicę 

wybuchu Powstania Wielkopolskiego 

6 000,00 zł 5 100,00 zł 3 500,00 zł 

2. 
Stowarzyszenie Miłosław Biega 

ul. Dolna 12 
62-320 Miłosław 

Polska - moja ojczyzna 3 000,00 zł 1 625,00 zł I 000,00 zł 

2. W zakresie edukacji dzieci i młodzieży poprzez realizację projektów edukacyjnych 

Organizacja projektów edukacyjnych oraz konkursów propagujących i rozwijających wiedzę i umiejętności wśród dzieci i młodzieży. 

3. W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej • , , --

 

a. Sportowe kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu powiatu wrzesińskiego. 

b. Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, edukacyjno-turystycznych promujących wiedzę i aktywność ruchową (festyny, konkursy, biegi, rajdy itp.). 

1. 
Polski Związek Działkowców 

ul. Bobrowiecka 1 
00-728 Warszawa 

Powiatowy Dzień Działkowca 12 000,00 zł 4 000,00 zł 3 000,00 zł 
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2. 

Uczniowski Klub Sportowy 
"KOŁACZKOWO" 

Plac Reymonta 5 
62-306 Kołaczkowo 

Reymontowski Turniej Unihokeja dla dziewcząt 
i chłopców pod hasłem "Unihokej, uczy, bawi, 

wychowuje" II edycja 
3 717,00 zł 2 400,00 zł 2 000,00 zł 

3. 

Uczniowski Klub Sportowy 
"KOŁACZKOWO" 

Plac Reymonta 5 
62-306 Kołaczkowo 

Andrzejkowy Turniej Piłki Ręcznej dla dzieci 
i młodzieży pod hasłem "Szczypiorniak gra dla 

wszystkich" 
4 987,00 zł 2 950,00 zł 2 500,00 zł 

4. W zakresie pomocy społecznej, w tym działalności na rzecz rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej 

a. Realizowanie działań związanych z integracją społeczną. 

b. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży. 

. W zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 

Działania mające na celu poprawę stanu fizycznego i psychicznego osób niepełnosprawnych poprzez m.in. warsztaty, spotkania terapeutyczne, usprawniające i 
rehabilitacyjne, treningi oraz udział w zawodach. 

1. 

Stowarzyszenie Wrzesiński Klub 
"AMAZONKI" 
ul. Chopina 9 

62-300 Września 

Rehabilitacja kończyn aparatem uciskowym 3 030,00 zł 2 530,00 zł 0,00 zł 

2. 

Stowarzyszenie Wrzesiński Klub 
"Amazonki" 
ul. Chopina 9 

62-300 Września 

Zdrowie Amazonek 6 000,00 zł 3 000,00 zł 3 000,00 zł 

3. 

Uczniowski Klub Sportowy 
"KOŁACZKOWO" 

Plac Reymonta 5 
62-306 Kołaczkowo 

I Integracyjny Turniej w Warcabach 
Klasycznych dla osób niepełnosprawnych 

intelektualnie - "Wrzesińska Warcaba 2018" 
4 017,00 z1 2 200,00 zł 2 200,00 zł 

STAROSTA 

Dionlzy Jaśniewicx 
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