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

publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zmianami), 

Zarząd Powiatu we Wrześni przedstawia Radzie Powiatu sprawozdanie z realizacji programu 

za rok poprzedni. 

Wszelkie działania podejmowane w zakresie współpracy z organizacjami 

pozarządowymi zostały zawarte w rocznym programie współpracy powiatu wrzesińskiego 

z organizacjami pozarządowymi na 2014 r., który został przyjęty przez Radę Powiatu 

we Wrześni uchwałą nr 219/XXXV/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. 

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 III sektora. 

Na terenie powiatu wrzesińskiego, wg stanu na dzień 31.12.2014 r., funkcjonowało 

265 organizacji pozarządowych, w tym: 

a) 182 stowarzyszenia posiadające osobowość prawną (w tym 29 Ochotniczych Straży 

Pożarnych), 

b) 12 stowarzyszeń zwykłych, 

c) 14 fundacji, 

d) 18 klubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej, 

e) 39 uczniowskich klubów sportowych. 

Dziewiętnaście stowarzyszeń i fundacji funkcjonuje w ramach Forum Organizacji 

Pozarządowych Powiatu Wrzesińskiego w sferze pomocy społecznej (stan na dzień 

31.12.2014 r.). Forum działa przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni. 

Głównym jego celem jest aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych do udziału 

w życiu społecznym, kulturalnym i sportowym oraz pomoc w pozyskiwaniu funduszy 

zewnętrznych. Wyżej wymienione organizacje pozarządowe korzystają nieodpłatnie z sali 

konferencyjnej i rehabilitacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie celem organizacji 

zebrań, szkoleń, występów i wystaw oraz różnego rodzaju form terapii i zajęć 

rehabilitacyjnych. Corocznie forum organizuje piknik integracyjny - ubiegłoroczny piknik 

odbył się 17 maja w Gorzycach (gmina Miłosław) i uczestniczyło w nim 100 osób 

z 10 organizacji pozarządowych. 

Przedstawiciele forum (2 osoby) zostali zaproszeni do uczestnictwa w pracach komisji 

konkursowej, której zadaniem było zaopiniowanie złożonych ofert w otwartych konkursach 

na zlecanie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2014 roku.   

 



3 
 

Zgodnie z określonymi w programie współpracy priorytetowymi zadaniami publicznymi, 

Zarząd Powiatu we Wrześni ogłosił w 2014 r. dwa otwarte konkursy ofert (Uchwały 

nr 696/2013 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 27 grudnia 2013 r. oraz nr 809/2014 

Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 29 kwietnia 2014 r.) na zlecenie realizacji zadań 

publicznych powiatu wrzesińskiego z zakresu: 

a) kultury, sztuki i ochrony tradycji, 

b) edukacji, kultury fizycznej i sportu, 

c) działalności na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych, 

d) ochrony i promocji zdrowia, 

e) ratownictwa i ochrony ludności. 

W celu rozpatrzenia i zaopiniowania ofert Zarząd Powiatu powołał komisję konkursową 

(Uchwała nr 724/2014 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 21 stycznia 2014 r.). 

 

Kultura, sztuka i ochrona tradycji 

W ramach ogłoszonego konkursu ofert z zakresu kultury, sztuki i ochrony tradycji 

wpłynęło 11 ofert, złożonych przez 9 organizacji pozarządowych, w następujących obszarach: 

a) propagowanie kultury poprzez organizację konkursów, przeglądów, festiwali: 

recytatorskich, literackich, muzycznych, plastycznych, fotograficznych, teatralnych 

i filmowych -  3 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 – brak 

ofert, 

e) promocja kultury poprzez organizację różnego rodzaju imprez kulturalnych w kościele 

poewangelickim w Miłosławiu – brak ofert, 

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

jego granicami – 2 oferty, 

g) organizacja w powiecie wrzesińskim międzynarodowych warsztatów artystycznych 

dla młodzieży – brak ofert. 

Zarząd Powiatu we Wrześni, Uchwałą nr 740/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. (zmienionej 

Uchwałą nr 769/2014 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 18 marca 2014 r.), przyznał środki 

budżetowe na zlecanie realizacji zadań publicznych w kwocie 20 000 zł, z podziałem 

na następujące obszary: 
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Lp. Nazwa zadania 
Suma przyznanych 

kwot 

1. 

Propagowanie kultury poprzez organizację konkursów, przeglądów, festiwali: 

recytatorskich, literackich, muzycznych, plastycznych, fotograficznych, 

teatralnych i filmowych. 

 

2 000 zł 

2. 

Kultywowanie tradycji ludowych poprzez wspieranie działalności zespołów 

folklorystycznych, propagowanie historii i tradycji lokalnych oraz 

regionalnych. 

 

6 500 zł 

3. 
Upowszechnianie kultury poprzez organizację imprez i festynów 

plenerowych, połączonych z występami scenicznymi i koncertami 

 

4 000 zł 

4. 
Realizacja projektów artystycznych, promujących powiat wrzesiński w kraju 

i poza jego granicami 

 

7 500 zł 

 

W ramach obszaru Propagowanie kultury poprzez organizację konkursów, przeglądów, 

festiwali: recytatorskich, literackich, muzycznych, plastycznych, fotograficznych, teatralnych 

i filmowych przyznano środki na następujące zadanie: 

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania 
Wnioskowana 

kwota 

Przyznana 

kwota 

1. Fundacja Dzieci Wrzesińskich 

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski 

z warsztatami oraz występ 

plenerowy teatru ognia AVATAR 

w ramach Święta Teatru 

na Prowincji 2014 

 

5 700 zł 

 

2 000 zł 

 

W ramach obszaru Kultywowanie tradycji ludowych poprzez wspieranie działalności 

zespołów folklorystycznych, propagowanie historii i tradycji lokalnych oraz regionalnych 

przyznano środki na następujące zadania: 

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania 
Wnioskowana 

kwota 

Przyznana 

kwota 

1. 

Stowarzyszenie 

„Wielkopolscy 

Bieganie” 

Warsztaty folklorystyczne - tradycje 

ludowe kultywowane przez Zespół 

Pieśni i Tańca Folklorystycznego 

"Ziemia Wrzesińska" 

5 500 zł 2 000 zł 

2. 
Uczniowski Klub 

Sportowy „Diabły” 

Prowadzenie grupy regionalnej 

powiatu wrzesińskiego 
15 460 zł 3 000 zł 

3. 

Stowarzyszenie 

Kobiet Gminy 

Września „Wrzoski” 

PYRCZOK - III wielkopolskie święto 

pyry 
1 100 zł 1 100 zł 

4. 

Stowarzyszenie 

Kobiet Gminy 

Września „Wrzoski” 

IV Babska niedziela - festyn rękodzieła 

i tradycji wiejskiej 
550 zł 400 zł 

Suma: 22 610 zł 6 500 zł 



5 
 

W ramach obszaru Upowszechnianie kultury poprzez organizację imprez i festynów 

plenerowych, połączonych z występami scenicznymi i koncertami przyznano środki 

na następujące zadanie: 

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania 
Wnioskowana 

kwota 

Przyznana 

kwota 

1. Kulturalny Miłosław 
Festiwal Dźwięków Wszelakich 

"Zgrzytowisko" 
11 000 zł 4 000 zł 

 

 

W obszarze Realizacja projektów artystycznych, promujących powiat wrzesiński 

w kraju i poza jego granicami przyznano środki na następujące zadania: 

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania 
Wnioskowana 

kwota 

Przyznana 

kwota 

1. 

Wrzesiński 

Uniwersytet 

Trzeciego Wieku 

Dwory i pałace ziemi wrzesińskiej… 

ocalić od zapomnienia 
4 900 zł 3 500 zł 

2. 
Stowarzyszenie 

Chór Camerata 

Przygotowanie chóru Camerata 

do konkursów chóralnych i godnego 

reprezentowania Wrześni 

i Powiatu Wrzesińskiego 

6 000 zł 4 000 zł 

Suma: 10 900 zł 7 500 zł 

 

 

Edukacja, kultura fizyczna i sport 
 

W dwóch otwartych konkursach ofert z zakresu edukacji, kultury fizycznej i sportu 

wpłynęło 16 ofert złożonych przez 11 organizacji pozarządowych, w następujących 

obszarach: 

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

w miejscu zamieszkania – brak ofert, 

b) organizacja olimpiad, konkursów, quizów itp., propagujących wiedzę i umiejętności 

wśród dzieci i młodzieży - 1 oferta, 

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.) - 9 ofert. 

Zarząd Powiatu we Wrześni, Uchwałą nr 740/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. 

(zmienionej Uchwałą nr 769/2014 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 18 marca 2014 r.), 

przyznał środki budżetowe na zlecanie realizacji zadań publicznych w kwocie 15 000 zł, 

z podziałem na następujące obszary: 
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Lp. Nazwa zadania 
Suma przyznanych 

kwot 

1. 
Sportowe kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży 

szkolnej z terenu powiatu wrzesińskiego 
9 980 zł 

2. 

Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, edukacyjno-turystycznych 

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

spływy itp.) 

 

5 020 zł 

 

W obszarze Sportowe kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży 

szkolnej z terenu powiatu wrzesińskiego przyznano środki na następujące zadania: 

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania 
Wnioskowana 

kwota 

Przyznana 

kwota 

1. 
Uczniowski Klub 

Sportowy „Elektron” 

Obóz rowerowo-kajakowo-żeglarski 

„Powidzki Park Krajobrazowy 2014” 
3 750 zł 1 800 zł 

2. 

Ludowy Uczniowski 

Klub Sportowy Orkan 

Września 

Organizacja obozu sportowego dla dzieci 

i młodzieży w sekcji lekka atletyka 

w kategorii: młodzika, juniora młodszego, 

juniora 

8 300 zł 2 500 zł 

3. 

Wrzesińskie 

Towarzystwo 

Tenisowe 

Organizacja obozu tenisowego 2 000 zł 1 280 zł 

4. 

Wrzesiński Ludowy 

Klub Piłki Siatkowej 

Progress 

Organizacja obozów sportowych 

w zakresie siatkówki plażowej i halowej 
4 800 zł 1 200 zł 

5. 
Uczniowski Klub 

Sportowy Tiger Team 
Wakacje z Taekwondo 3 000 zł 2 000 zł 

6. 

Ludowy Uczniowski 

Klub Sportowy Orkan 

Września 

Zgrupowanie sportowe dzieci i młodzieży 

powiatu wrzesińskiego 
3 000 zł 1 200 zł 

Suma: 24 850 zł 9 980 zł 

 

 

W obszarze: Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, edukacyjno-turystycznych 

promujących wiedzę i aktywność ruchową (festyny, konkursy, biegi, rajdy, spływy itp.) 

przyznano środki na następujące zadania: 

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania 
Wnioskowana 

kwota 

Przyznana 

kwota 

1. 
Towarzystwo Turystyki 

Wodnej „Perkoz” 

Spływ kajakowy otwierający dwunasty 

sezon wodniacki na rzece Warcie 
1 020 zł 1 020 zł 

2. 

Wrzesińskie 

Stowarzyszenie 

Abstynentów „Jantar” 

Spływ kajakowy 1 300 zł 800 zł 

3. 

Stowarzyszenie 

Strzelecko-Rekreacyjne 

„Ogończyk” 

„Dwa kroki po zdrowie i życie” 1 600 zł 800 zł 
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4. 

Polskie Towarzystwo 

Turystyczno-

Krajoznawcze 

Oddział Września 

XIX Rajd Rowerowy 

„W poszukiwaniu jesieni” 
400 zł 400 zł 

5. 

Polskie Towarzystwo 

Turystyczno-

Krajoznawcze 

Oddział Września 

XV Rajd Na Odzyskanie 

Niepodległości 
600 zł 600 zł 

6. 

Polskie Towarzystwo 

Turystyczno-

Krajoznawcze 

Oddział Września 

XIX Rajd Rowerowy 

„Na powitanie wiosny” 
400 zł 400 zł 

7. 
Ludowy Uczniowski Klub 

Sportowy Orkan Września 

Organizacja mitingu lekkoatletycznego 

dla aktywnych fizycznie oraz festyn 

rodzinny 

2 700 zł 1 000 zł 

Suma: 8 020 zł 5 020 zł 

 

 

Działalność na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych 

W ramach ogłoszonych dwóch konkursów ofert z zakresu działalności na rzecz osób 

starszych i niepełnosprawnych wpłynęło 13 ofert, złożonych przez 8 organizacji 

pozarządowych, w następujących obszarach: 

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 

– 8 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 – 2 oferty. 

Zarząd Powiatu we Wrześni, Uchwałami nr 740/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. 

(zmienionej Uchwałą nr 769/2014 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 18 marca 2014 r.) oraz 

848/2014 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 16 czerwca 2014 r., przyznał środki budżetowe 

na zlecanie realizacji zadań publicznych w kwocie 24 000 zł, z podziałem na następujące 

obszary: 
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Lp. Nazwa zadania 
Suma przyznanych 

kwot 

1. 

Przeprowadzenie seminariów i warsztatów mających na celu pobudzenie 

aktywności ruchowej osób starszych i niepełnosprawnych oraz zapobieganie 

chorobom cywilizacyjnym 

1 200 zł 

2. 
Organizacja wykładów, seminariów i warsztatów mających na celu 

propagowanie edukacji wśród osób starszych i niepełnosprawnych 

 

1 200 zł 

3. Organizacja różnych form rehabilitacji ruchowej oraz imprez rekreacyjnych 11 600 zł 

4. 

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 

10 000 zł 

 

W obszarze Przeprowadzenie seminariów i warsztatów mających na celu pobudzenie 

aktywności ruchowej osób starszych i niepełnosprawnych oraz zapobieganie chorobom 

cywilizacyjnym przyznano środki na następujące zadanie: 

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania 
Wnioskowana 

kwota 

Przyznana 

kwota 

1. 

Wrzosiki Stowarzyszenie 

Niepełnosprawnych Dzieci 

i Dorosłych 

Ze sztuką na Ty – zajęcia 

arteterapeutyczne 
2 100 zł 1 200 zł 

 

W obszarze Organizacja wykładów, seminariów i warsztatów mających na celu 

propagowanie edukacji wśród osób starszych i niepełnosprawnych przyznano środki 

na następujące zadanie: 

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania 
Wnioskowana 

kwota 

Przyznana 

kwota 

1. Fundacja Dzieci Wrzesińskich 
Kurs komputerowy 

dla seniorów 
2 880 zł 1 200 zł 

 

W ramach obszaru Organizacja różnych form rehabilitacji ruchowej oraz imprez 

rekreacyjnych przyznano środki na następujące zadania: 

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania 
Wnioskowana 

kwota 

Przyznana 

kwota 

1. 

Towarzystwo Wykorzystania 

Wód Termalnych i Walorów 

Naturalnych Ziemi 

Czeszewskiej 

Ośrodek Hipoterapii 

i Rehabilitacji Konnej 

w Czeszewie 

3 990 zł 1 000 zł 

2. 
Wrzesiński Uniwersytet 

Trzeciego Wieku 
Aktywny Senior 14 400 zł 3 000 zł 

3. 

Miłosławskie Stowarzyszenie 

Niesienia Pomocy Chorym i 

Niepełnosprawnym 

Realizacja rehabilitacji w 

gabinecie rehabilitacyjnym w 

Miłosławiu 

9 900 zł 3 000 zł 

4. 
Wielkopolski Związek 

Inwalidów Narządu Ruchu w 

Festyn "Sportowe pożegnanie 

lata" 
500 zł 500 zł 
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Poznaniu Koło Września 

5. 

Wrzosiki Stowarzyszenie 

Niepełnosprawnych Dzieci 

i Dorosłych 

"Pieski małe dwa" - zajęcia z 

dogoterapii 
5 800 zł 1 100 zł 

6. 
Wrzesiński Uniwersytet 

Trzeciego Wieku 
Razem raźniej 7 800 zł 3 000 zł 

Suma: 42 390 zł 11 600 zł 

 

W ramach obszaru 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 przyznano środki na następujące zadania: 

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania 
Wnioskowana 

kwota 

Przyznana 

kwota 

1. 
Katolickie Porozumienie 

Samorządowe 

Przygotowanie oraz wydawanie 

posiłków jednodaniowych 

dla osób potrzebujących 

10 000 zł 4 000 zł 

2. 
Katolickie Porozumienie 

Samorządowe 

Przygotowanie oraz wydawanie 

posiłków jednodaniowych 

dla osób potrzebujących 

6 000 zł 6 000 zł 

Suma: 16 000 zł 10 000 zł 

 

 

Ochrona i promocja zdrowia 

W dwóch otwartych konkursach ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia wpłynęło 

6 ofert złożonych przez 3 organizacje pozarządowe, 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. 

Zarząd Powiatu we Wrześni, Uchwałami nr 740/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. 

(zmienionej Uchwałą nr 769/2014 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 18 marca 2014 r.) oraz 

848/2014 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 16 czerwca 2014 r., przyznał środki budżetowe 

na zlecanie realizacji zadań publicznych w kwocie 8 600 zł, z podziałem na następujące 

obszary: 
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Lp. Nazwa zadania 
Suma przyznanych 

kwot 

1. Organizacja szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej 1 500 zł 

2. 

Propagowanie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia wśród 

mieszkańców powiatu wrzesińskiego poprzez wsparcie realizacji projektów 

edukacyjnych, organizowanie konkursów, konferencji, prelekcji, festynów i 

innych 

 

3 100 zł 

3. 
Promowanie zdrowego stylu życia i aktywności ruchowej poprzez organizację 

imprez sportowo-rekreacyjnych 
4 000 zł 

 

W obszarze Organizacja szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej 

przyznano środki na następujące zadanie: 

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania 
Wnioskowana 

kwota 

Przyznana 

kwota 

1. 
Polski Czerwony Krzyż, 

Oddział Rejonowy we Wrześni 

Organizacja szkoleń z zakresu 

udzielania Pierwszej Pomocy 

Przedmedycznej dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych 

4 500 zł 1 500 zł 

 

W obszarze Propagowanie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia wśród 

mieszkańców powiatu wrzesińskiego poprzez wsparcie realizacji projektów edukacyjnych, 

organizowanie konkursów, konferencji, prelekcji, festynów i innych przyznano środki 

na następujące zadania: 

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania 
Wnioskowana 

kwota 

Przyznana 

kwota 

1. 
Polski Czerwony Krzyż, 

Oddział Rejonowy we Wrześni 
Olimpiada „Zdrowy Styl Życia” 4 950 zł 1 500 zł 

2. 
Polski Czerwony Krzyż, 

Oddział Rejonowy we Wrześni 

Organizacja konkursów, 

prelekcji w celu 

upowszechniania i 

propagowania Honorowego 

Krwiodawstwa, promocji 

zdrowia wśród społeczności 

powiatu wrzesińskiego 

2 100 zł 1 600 zł 

Suma: 7 050 zł 3 100 zł 

 

W obszarze Promowanie zdrowego stylu życia i aktywności ruchowej poprzez 

organizację imprez sportowo-rekreacyjnych przyznano środki na następujące zadania: 

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania 
Wnioskowana 

kwota 

Przyznana 

kwota 

1. 
Wrzesiński Uniwersytet 

Trzeciego Wieku 

III niedziela rekreacyjno-

sportowa dla seniorów 50+ 

powiatu wrzesińskiego 

3 600 zł 2 000 zł 

2. 
Wrzesiński Uniwersytet 

Trzeciego Wieku 

Festyn sportowo-rekreacyjny 

promujący zdrowy styl życia i 
3 550 zł 2 000 zł 
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aktywność ruchową słuchaczy 

Wrzesińskiego Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku 

Suma: 7 150 zł 4 000 zł 

 

 

Ratownictwo i ochrona ludności 

W dwóch otwartych konkursach ofert z zakresu ratownictwa i ochrony ludności wpłynęły 

3 oferty złożone przez 3 organizacje pozarządowe, w następującym obszarze: Organizacja 

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

wiedzę i umiejętności dotyczące zasad bezpieczeństwa, ratownictwa i ochrony ludności. 

Zarząd Powiatu we Wrześni, Uchwałą nr 740/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. 

(zmienionej Uchwałą nr 769/2014 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 18 marca 2014 r.), 

przyznał środki budżetowe na zlecanie realizacji zadań publicznych w kwocie 8 000 zł 

na następujące zadania: 

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania 
Wnioskowana 

kwota 

Przyznana 

kwota 

1. 
Ochotnicza Straż Pożarna 

w Kołaczkowie 

Obóz szkoleniowy 

dla Młodzieżowych Drużyn 

Pożarniczych z Powiatu 

Wrzesińskiego 

8 000 zł 3 000 zł 

2. 
Polski Czerwony Krzyż, 

Oddział Rejonowy we Wrześni 

Zawody rejonowe pierwszej 

pomocy przedmedycznej 
7 300 zł 2 500 zł 

3. 
Ochotnicza Straż Pożarna 

w Białym Piątkowie 

„III Zawody w Ratownictwie 

Medycznym Ochotniczych 

Straży Pożarnych” 

3 080 zł 2 500 zł 

Suma: 18 380 zł 8 000 zł 

 

 

Podsumowując, Zarząd Powiatu we Wrześni na zlecenie realizacji zadań publicznych 

w 2014 r. przyznał ogólną kwotę 76 600 zł (na realizację 40 zadań). 

Dwie organizacje odstąpiły od realizacji zadania: 

a) Stowarzyszenie „Nowa Wspólna Droga” - Konferencja pn. „Profilaktyka i promocja 

zdrowia psychicznego w Powiecie Wrzesińskim – aktywizacja środowisk 

odpowiedzialnych za profilaktykę, opiekę społeczną, leczenie, wychowanie 

i nauczanie”, 

b) Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy we Wrześni - Olimpiada „Zdrowy Styl 

Życia”, 

dlatego ostatecznie zostało zrealizowanych 38 zadań (na które przekazano w formie 

dotacji 74 100 zł) o wartości całkowitej 454 093 zł. 
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Ponad 12 000 osób wzięło udział w realizowanych zadaniach, w tym w ramach: 

- imprez i projektów propagujących kulturę i ochronę tradycji – około 8 900 uczestników 

i widzów, 

- obozów sportowo-szkoleniowych – 187 uczniów, 

- imprez rekreacyjno-turystycznych – 854 uczestników, 

- projektów propagujących profilaktykę zdrowotną i promocję zdrowia – 668 

uczestników, 

- szkoleń i zawodów z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz ratownictwa 

medycznego – 401 uczniów oraz 42 strażaków-ochotników, 

- imprez i projektów związanych z działalnością na rzecz osób starszych 

i niepełnosprawnych – 1 201 uczestników. 

 

Ponadto 18 organizacji pozarządowych z terenu powiatu wrzesińskiego otrzymało, 

za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni, wsparcie 

ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację 

39 zadań z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych na łączną 

kwotę 91.480,37 zł.  

L.p. Nazwa organizacji pozarządowej Kwota przyznanego dofinansowania 

1 
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 

we Wrześni 
19.200,00 zł 

2 
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 

w Miłosławiu 
3.200,00 zł 

3 
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 

w Kołaczkowie 
2.800,00 zł 

4 
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 

w Pyzdrach 
1.700,00 zł 

5 Polski Czerwony Krzyż Września 2.300,00 zł 

6 
Wrzesińskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących 

i Niedosłyszących "JEDNOŚĆ" 
7.000,13 zł 

7 Stowarzyszenie Wrzesiński Klub AMAZONKI 7.497,60 zł 

8 Stowarzyszenie Strzelecko-Rekreacyjne „Ogończyk” 900,00 zł 

9 Koło Emerytów i Rencistów NSZZ Solidarność TONSIL S.A. 8.500,00 zł 

10 
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Narządu Ruchu 

Ziemi Wrzesińskiej "RADOŚĆ" 
900,00 zł 
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11 Fundacja Dzieci Wrzesińskich 3.700,00 zł 

12 
Miłosławskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy 

Chorym i Niepełnosprawnym 
4.500,00 zł 

13 
Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu 

Koło Września 
7.000,00 zł 

14 
Stowarzyszenie Oświaty Społecznej 

Ruda Komorska 
3.000,00 zł 

15 
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży 

Niepełnosprawnej „RAZEM” 
4.698,64 zł 

16 
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego 

Koło Września 
5.500,00 zł 

17 Polski Związek Niewidomych Zarząd Koła we Wrześni 1.100,00 zł 

18 Uczniowski Klub Sportowy „DIABŁY” 7.984,00 zł 

Razem: 91.480,37 zł 

 

W ramach tych zadań, w różnych formach aktywności niepełnosprawnych mieszkańców 

powiatu wrzesińskiego, zrzeszonych w organizacjach pozarządowych uczestniczyło prawie 

1600 osób. 

 

Oprócz współpracy o charakterze finansowym, w szerokim zakresie realizowano 

współpracę o charakterze pozafinansowym poprzez m.in.: 

1) inicjowanie bądź współorganizowanie szkoleń i spotkań informacyjnych 

dla przedstawicieli organizacji pozarządowych. 

W 2014 r. kontynuowano cykl bezpłatnych szkoleń skierowanych do organizacji 

pozarządowych, dotyczących bieżącego ich funkcjonowania. Szkolenia, których 

tematyką było idea wolontariatu oraz rachunkowość w organizacjach pozarządowych, 

zorganizowano w pierwszym kwartale 2014 r. Organizatorami byli: Fundacja 

Rozwoju Demokracji Lokalnej, Ośrodek Regionalny w Poznaniu oraz Starostwo 

Powiatowe we Wrześni. 

Szkolenie dla organizacji, dotyczące możliwości pozyskiwania dofinansowań 

i pisania projektów, organizowane było także przez Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie oraz doradców CENTRUM PISOP z Poznania. 

2) promowanie działalności organizacji pozarządowych, zwłaszcza na stronie 

internetowej powiatu wrzesińskiego oraz w środkach masowego przekazu. 
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Na łamach „Przeglądu Powiatowego” przez cały rok publikowano artykuły 

dotyczące uroczystości, imprez, projektów itp. realizowanych przez organizacje 

pozarządowe, w tym zadań dofinansowanych w ramach otwartych konkursów ofert. 

W 2014 r. zainicjowano nową rubrykę pn. „Forum Organizacji Pozarządowych”, 

w ramach której przybliżana jest działalność stowarzyszeń działających w forum. 

W „Przeglądzie Powiatowym”, corocznie w miesiącach marzec-kwiecień, 

umieszczana jest informacja na temat organizacji pożytku publicznego z terenu 

powiatu wrzesińskiego, na rzecz których można przekazywać 1 procent podatku 

dochodowego. Wszystkie wyżej wymienione materiały publikowane były na stronie 

internetowej powiatu wrzesińskiego: www.wrzesnia.powiat.pl. 

 

Przedstawione w sprawozdaniu informacje potwierdzają, że cele założone 

w programie współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi w 2014 

roku zostały zrealizowane. 

Organizacje aktywnie włączały się w realizację zadań publicznych powiatu, poprzez 

udział w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez Zarząd Powiatu we Wrześni, a także 

korzystając z dofinansowań w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. 

Jednocześnie przedstawiciele tych organizacji brali udział w szkoleniach, poszerzając 

wiedzę na temat bieżącego funkcjonowania organizacji III sektora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracował: 

Kamil Perlik 

naczelnik Wydziału Organizacyjnego 

i Spraw Obywatelskich 

Starostwa Powiatowego we Wrześni  

http://www.wrzesnia.powiat.pl/

