Sprawozdanie
Zarządu Powiatu we Wrześni
z realizacji rocznego
„Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na 2012 rok”

WRZEŚNIA, kwiecień 2013 r.

Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r., nr 234, poz. 1536), Zarząd Powiatu
we Wrześni przedstawia Radzie Powiatu sprawozdanie z realizacji programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi w 2012 r.
Prowadzenie aktywnej współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
zwanych też organizacjami non-profit lub trzecim sektorem jest jednym z elementów
sprawnego funkcjonowania samorządu na danym terenie. W celu jej realizacji tworzony
jest program, który określa cele, zasady, formy oraz obszary wzajemnej współpracy powiatu
i organizacji pozarządowych.
Wszystkie ww. elementy zawarto w rocznym programie współpracy powiatu
wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi na 2012 r., który został przyjęty przez Radę
Powiatu we Wrześni uchwałą nr 68/XII/2011 z dnia 20 października 2011 r.
Na terenie powiatu wrzesińskiego, wg stanu na dzień 31.12.2012 r. funkcjonowały
204 organizacje pozarządowe, w tym:
a) 125 stowarzyszeń posiadających osobowość prawną (w tym 32 Ochotnicze Straże
Pożarne),
b) 12 stowarzyszeń zwykłych,
c) 12 fundacji,
d) 15 klubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej,
e) 40 uczniowskich klubów sportowych.
Osiemnaście stowarzyszeń i fundacji funkcjonuje w ramach Forum Organizacji
Pozarządowych Powiatu Wrzesińskiego w sferze pomocy społecznej (stan na dzień
31.12.2012 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. Ww. organizacje pozarządowe korzystają nieodpłatnie z sali konferencyjnej
i rehabilitacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na zebrania, występy, wystawy
oraz na różnego rodzaju formy terapii i zajęcia rehabilitacyjne. Dwóch przedstawicieli forum
zostało zaproszonych do uczestnictwa w pracach komisji konkursowej, której zadaniem było
zaopiniowanie złożonych ofert w otwartych konkursach na zlecanie realizacji zadań
publicznych powiatu wrzesińskiego w 2012 roku.
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Zgodnie z określonymi w programie współpracy priorytetowymi zadaniami publicznymi,
Zarząd Powiatu we Wrześni ogłosił w 2012 r. dwa otwarte konkursy ofert (Uchwały
nr 214/2011 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 27 grudnia 2011 r. oraz nr 271/2012
Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 28 maja 2012 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 234/2012 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 24 stycznia 2012 r.), w skład
której weszli członek Zarządu Powiatu oraz pracownicy starostwa, w pracach komisji
uczestniczyło także dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Kultura, sztuka i ochrona tradycji
W ramach ogłoszonego konkursu ofert z zakresu z zakresu kultury, sztuki i ochrony
tradycji wpłynęło 14 ofert, złożonych przez 12 organizacji pozarządowych, w następujących
obszarach:
a) propagowanie kultury poprzez organizację konkursów, przeglądów, festiwali:
recytatorskich, literackich, muzycznych, wiedzy o Europie i Unii Europejskiej,
plastycznych, fotograficznych, teatralnych i filmowych - 2 oferty,
b) kultywowanie

tradycji

ludowych

poprzez

wspieranie

działalności

zespołów

folklorystycznych, propagowanie historii i tradycji - 5 ofert,
c) upowszechnianie kultury poprzez organizację imprez i festynów plenerowych,
połączonych z występami scenicznymi i koncertami - 4 oferty,
d) wspieranie organizacji plenerów, w tym: malarskich, rzeźbiarskich, 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 – 3 oferty.
W ogłoszeniu określono, że na realizację powyższych zadań przeznaczono ogólną kwotę
25 000 zł bez podziału środków na poszczególne obszary.
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Zarząd Powiatu we Wrześni, Uchwałą nr 238/2012 z dnia 21 lutego 2012 r., przyznał
środki budżetowe na zlecanie realizacji zadań publicznych w kwocie 25 000 zł, z podziałem
na:
Lp.

Nazwa zadania

Suma przyznanych
kwot

Propagowanie kultury poprzez organizację konkursów, przeglądów, festiwali:
recytatorskich,

1.

literackich,

muzycznych,

wiedzy

o

Europie

i

Unii

5 500 zł

Europejskiej, plastycznych, fotograficznych, teatralnych i filmowych.
Kultywowanie tradycji ludowych poprzez wspieranie działalności zespołów
2.

1 500 zł

folklorystycznych, propagowanie historii i tradycji.
Upowszechnianie

3.

kultury

poprzez

organizację

imprez

i

festynów

plenerowych, połączonych z występami scenicznymi i koncertami

6 000 zł

Realizacja projektów artystycznych promujących powiat wrzesiński w kraju
4.

12 000 zł

i poza jego granicami

W ramach obszaru Propagowanie kultury poprzez organizację konkursów, przeglądów,
festiwali: recytatorskich, literackich, muzycznych, wiedzy o Europie i Unii Europejskiej,
przyznano środki na następujące

plastycznych, fotograficznych, teatralnych i filmowych
zadania:
Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Wielkopolskie Stowarzyszenie
1.

na Rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich

2.

Klub Twórczości Różnej
„Cóś Innego”

Wnioskowana

Przyznana

kwota

kwota

12 000 zł

2 500 zł

4 500 zł

3 000 zł

16 500 zł

5 500 zł

Międzynarodowy Festiwal
Folklorystyczny
Wrzesińskie Spotkania z Kulturą
Rosji. IV Wrzesińskie Spotkania
Międzykulturowe

Suma:

W ramach obszaru Kultywowanie tradycji ludowych poprzez wspieranie działalności
zespołów folklorystycznych, propagowanie historii i tradycji przyznano środki na następujące
zadania:
Lp.

Nazwa organizacji
Wrzesińskie

1.

Towarzystwo
Kulturalne

Nazwa zadania

Wnioskowana

Przyznana

kwota

kwota

5 000 zł

1 500 zł

„Publikacja: Patroni ulic miast i wsi
powiatu wrzesińskiego

nie przyznano środków na realizację następujących zadań:
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Lp.

Nazwa organizacji

Wnioskowana

Nazwa zadania

kwota

Propagowanie historii początków państwowości
1.

Organizacja Turystyczna

i poprawa infrastruktury na terenie powiatu

„Szlak Piastowski”

wrzesińskiego. Poprawa oznakowania dojazdu

8 000 zł

do grodu w Grzybowie
2.

3.

4.

Uczniowski Klub Sportowy

Prowadzenie zespołu pieśni i tańca

„Diabły”

„Ziemia Wrzesińska”

Stowarzyszenie

Anielska choinka 1012 – w poszukiwaniu

„Pro Bono Familiae”

zanikających tradycji

Stowarzyszenie

Inny wymiar piękna. Prawa – nie obowiązki kobiet.

„Pro Bono Familiae”

Kobieta w kulturze, tradycji, społeczeństwie

9 000 zł

Suma:

1 000 zł
450 zł

18 450 zł

W ramach obszaru Upowszechnianie kultury poprzez organizację imprez i festynów
plenerowych, połączonych z występami scenicznymi i koncertami przyznano środki
na następujące zadania:
Lp.

Nazwa organizacji
Stowarzyszenie

1.

3.

Przyznana

kwota

kwota

– spektakl chrześcijański”

3 000 zł

1 000 zł

„Z muzyką bliżej kultury”

2 500 zł

1 000 zł

15 000 zł

4 000 zł

20 500 zł

6 000 zł

„Żywot Jana Chrzciciela

„Rodzin Kolpinga
w Bardzie”

2.

Wnioskowana

Nazwa zadania

Fundacja „Dwór
w Podstolicach”
Towarzystwo

XIII Międzynarodowy Zjazd Wojowników

Przyjaciół Grodu

Słowiańskich – Grzybowo 2012 Gry, Igry,

w Grzybowie

Igrzyska, Swawole

Suma:

nie przyznano środków na realizację następującego zadania:
Lp.

Nazwa organizacji
Nekielskie Stowarzyszenie

1.

Kulturalne

Wnioskowana

Nazwa zadania

kwota

„Olęderskim szlakiem – przeszłość dla przyszłości”

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
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Wnioskowana

Przyznana

kwota

kwota

Stowarzyszenie
1.

Postprodukcja i promocja filmu

Twórczości

fabularnego pod tytułem „Wigilia”

Teatralnej „Akt”

12 000 zł

7 000 zł

9 500 zł

4 000 zł

4 350 zł

1 000 zł

25 850 zł

12 000 zł

Przygotowanie Chóru Camerata
2.

Stowarzyszenie

do konkursów, festiwali i godnego

Chór Camerata

reprezentowania Wrześni i powiatu
wrzesińskiego

3.

Uczniowski Klub

Międzynarodowe Warsztaty

Sportowy „Diabły”

Folklorystyczne

Suma:

Edukacja, kultura fizyczna i sport
W otwartym konkursu ofert z zakresu edukacji, kultury fizycznej i sportu wpłynęło
13 ofert złożonych przez 11 organizacji pozarządowych, w następujących obszarach:
a) organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży (z terenu powiatu wrzesińskiego)
w miejscu zamieszkania – 1 oferta,
b) sportowe kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
z terenu powiatu wrzesińskiego - 4 oferty,
c) organizacja trzech wybranych turnusów VIII Powiatowej Akcji Letniej (pobyt,
wyżywienie, program dla ok. 160 uczestników) – brak ofert,
d) organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, edukacyjno-turystycznych promujących
wiedzę, aktywność ruchową i zdrowy styl życia (festyny, konkursy, biegi, rajdy,
spływy, itp.) - 8 ofert.
W ogłoszeniu podano, że na realizację powyższych zadań przeznaczono kwotę
85 000 zł. Zarząd Powiatu we Wrześni, Uchwałą nr 238/2012 z dnia 21 lutego 2012 r.,
przyznał środki budżetowe na zlecanie realizacji zadań publicznych w kwocie 11 300 zł,
z podziałem na:
Środki
Lp.

Nazwa zadania

Przyznane

Sposób

kwoty

realizacji

10 000 zł

0 zł

wsparcie

10 000 zł

6 000 zł

wsparcie

55 000 zł

0 zł

powierzenie

przeznaczone na
realizację w 2012 r.

Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży
1.

(z terenu powiatu wrzesińskiego)
w miejscu zamieszkania
Sportowe kolonie i obozy oraz inne formy

2.
3.

wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
z terenu powiatu wrzesińskiego
Organizacja trzech wybranych turnusów
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VIII Powiatowej Akcji Letniej
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych,
4.

edukacyjno-turystycznych promujących wiedzę,
aktywność ruchową i zdrowy styl życia (festyny,

10 000 zł

5 300 zł

85 000 zł

11 300 zł

wsparcie

konkursy, biegi, rajdy, spływy, itp.)

Suma:

W ramach obszaru Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży (z terenu powiatu
wrzesińskiego) w miejscu zamieszkania nie przyznano środków na realizację zadania:
Lp.

Stowarzyszenie
1.

Nazwa zadania

Wnioskowana
kwota

Poznajemy ciekawe zawody

2 700 zł

Nazwa organizacji
„Pro Bono Familiae”

W obszarze Sportowe kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży
szkolnej z terenu powiatu wrzesińskiego przyznano środki na następujące zadania:
Lp.

1.

Nazwa organizacji
Uczniowski Klub
Sportowy Tiger Team
Wrzesiński Ludowy

2.

Klub Piłki Siatkowej
„Progress”

Nazwa zadania

Wakacje z Taekwondo
Organizacja obozów sportowych
w zakresie siatkówki plażowej i halowej

Wnioskowana

Przyznana

kwota

kwota

4 000 zł

1 500 zł

9 000 zł

1 000 zł

7 100 zł

1 500 zł

4 000 zł

2 000 zł

24 100 zł

6 000 zł

Obóz sportowy karate dla dzieci i młodzieży

3.

Wrzesiński
Klub Karate

szkolnej z terenu Powiatu Wrzesińskiego w
centralnym Ośrodku Sportowo
Szkoleniowym Towarzystwa Krzewienia
Kultury Fizycznej w Sierakowie

4.

Uczniowski Klub
Sportowy „Olimp”

Organizacja obozu sportowowypoczynkowego z elementami turystyki
kwalifikowanej

Suma:

W obszarze: Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, edukacyjno-turystycznych
promujących wiedzę, aktywność ruchową i zdrowy styl życia (festyny, konkursy, biegi, rajdy,
spływy, itp.) przyznano środki na następujące zadania:
Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

1.

Klub Motorowy

Zawody Motocrossowe MSPZ 2012
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Wnioskowana

Przyznana

kwota

kwota

3 000 zł

1 000 zł

MKS Nekla

2.

Wrzesiński Ludowy Klub

Organizacja imprez sportoworekreacyjnych – turnieje

Piłki Siatkowej „Progress”

4 960 zł

1 000 zł

3 387 zł

800 zł

2 000 zł

1 000 zł

3 000 zł

1 000 zł

800 zł

500 zł

17 147 zł

5 300 zł

siatkówki plażowej

Stowarzyszenie na Rzecz
3.

Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej

Poznajemy osobliwości województwa
warmińsko-mazurskiego

„Razem”
Wrzesińskie
4.

Spływ kajakowy

Stowarzyszenie
Abstynentów „Jantar”

5.

6.

Uczniowski Klub

Rajd rowerowo-kajakowo-żeglarski

Sportowy „Elektron”

„Powidzki Park Krajobrazowy 2012”

Stowarzyszenie

Rajd Pieszy Rodzinny im. Stefana

„Pro Bono Familiae”

Kardynała Wyszyńskiego
– patrona SKOK we Wrześni

Suma:

nie przyznano środków na realizację następujących zadań:
Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Wnioskowana
kwota

1.

Wielkopolskie

XII Ogólnopolski Maraton Kajakowy

Stowarzyszenie Turystyki

Warta Challenge Grand Prix PZK

2 500 zł

i Rekreacji Wodnej Warta
2.

Miejski Klub Sportowy

Liga piłki nożnej 6-osobowej młodzieży szkolnej

„Warta Pyzdry”

z powiatu wrzesińskiego

Suma:

5 000 zł

7 500 zł

Działalność na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych
W ramach ogłoszonych dwóch konkursów ofert z zakresu działalności na rzecz osób
starszych i niepełnosprawnych wpłynęło 5 ofert, złożonych przez 5 organizacji
pozarządowych, w następujących obszarach:
a) organizacja różnych form rehabilitacji ruchowej oraz imprez rekreacyjnych - 3 oferty,
b) przeprowadzenie seminariów i warsztatów mających na celu pobudzenie aktywności
ruchowej osób starszych i niepełnosprawnych oraz zapobieganie chorobom
cywilizacyjnym – 1 oferta,
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c) 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 – 1 oferta.
W ogłoszeniach podano, że na realizację powyższych zadań przeznaczono kwotę
20 000 zł. Zarząd Powiatu we Wrześni uchwałami: 238/2012 z dnia 21 lutego 2012 r.,
oraz 301/2012 z dnia 18 lipca 2012 r. przyznał środki budżetowe na zlecanie realizacji zadań
publicznych w kwocie 20 000 zł.
W ramach obszaru Organizacja różnych form rehabilitacji ruchowej oraz imprez
rekreacyjnych przyznano środki na następujące zadania:
Lp.

1.

Nazwa organizacji
Wrzesiński Uniwersytet
Trzeciego Wieku

Wnioskowana

Przyznana

kwota

kwota

Aktywny Senior

10 000 zł

8 000 zł

Rehabilitacja ruchowa

4 800 zł

1 500 zł

500 zł

500 zł

15 300 zł

10 000 zł

Nazwa zadania

Polski Związek Emerytów,
2.

Rencistów i Inwalidów,
Zarząd Rejonowy
z siedzibą we Wrześni
Wielkopolski Związek

3.

Inwalidów Narządów Ruchu
w Poznaniu, koło Września

Festyn – Sportowe
pożegnanie lata

Suma:

W obszarze Przeprowadzenie seminariów i warsztatów mających na celu pobudzenie
aktywności ruchowej osób starszych i niepełnosprawnych oraz zapobieganie chorobom
cywilizacyjnym nie przyznano środków na realizację zadania:
Lp.

Nazwa organizacji
Stowarzyszenie

1.

„Nowa Wspólna Droga”

Wnioskowana
kwota

Nazwa zadania
Warsztaty dla osób starszych, niepełnosprawnych,
potrzebujących profilaktyki, rehabilitacji i terapii

7 950 zł

funkcji poznawczych oraz innych dysfunkcji

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 zadanie:
Lp.

1.

Nazwa organizacji

Katolickie Porozumienie
Samorządowe

Nazwa zadania

Wnioskowana

Przyznana

kwota

kwota

10 000 zł

10 000 zł

Przygotowanie oraz wydawanie
posiłków jednodaniowych
dla osób potrzebujących
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Ochrona i promocja zdrowia
W otwartym konkursu ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia wpłynęły
2 oferty złożone przez jedną organizację pozarządową, w następujących obszarach:
a) organizacja szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – brak
oferty,
b) propagowanie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia dzieci i młodzieży
poprzez wsparcie realizacji projektów edukacyjnych, organizowanie konkursów,
konferencji, prelekcji, festynów oraz innych form aktywności prozdrowotnej
- 2 oferty.
W ogłoszeniu podano, że na realizację powyższych zadań przeznaczono kwotę
5 000 zł. Zarząd Powiatu we Wrześni, Uchwałą nr 238/2012 z dnia 21 lutego 2012 r.,
przyznał środki budżetowe na zlecanie realizacji zadań publicznych w kwocie 4 200 zł,
z podziałem na:
Środki
Lp.

Nazwa zadania

Przyznane

Sposób

kwoty

realizacji

800 zł

0 zł

wsparcie

4 200 zł

4 200 zł

wsparcie

5 000 zł

4 200 zł

przeznaczone na
realizację w 2012 r.

1.

Organizacja szkoleń z zakresu udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej
Propagowanie profilaktyki zdrowotnej i promocji
zdrowia dzieci i młodzieży poprzez wsparcie

2.

realizacji projektów edukacyjnych, organizowanie
konkursów, konferencji, prelekcji, festynów
oraz innych form aktywności prozdrowotnej

Suma:

W obszarze Propagowanie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia dzieci i młodzieży
poprzez wsparcie realizacji projektów edukacyjnych, organizowanie konkursów, konferencji,
prelekcji, festynów oraz innych form aktywności prozdrowotnej przyznano środki
na następujące zadania:
Lp.

Nazwa organizacji
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci

1.

i Młodzieży Niepełnosprawnej
„Razem”
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci

2.

i Młodzieży Niepełnosprawnej
„Razem”

Nazwa zadania

Projekt edukacyjny
„Żyj zdrowo”
„Żyj mądrze
– zdrowo i sportowo”

Suma:
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Wnioskowana

Przyznana

kwota

kwota

1 865 zł

1 500 zł

3 036 zł

2 700 zł

4 901 zł

4 200 zł

Ratownictwo i ochrona ludności
W otwartym konkursu ofert z zakresu ratownictwa i ochrony ludności wpłynęła
jedna oferta złożona w obszarze: organizacja obozów, imprez i konkursów rozwijających
wiedzę i umiejętności dotyczące zasad bezpieczeństwa i ochrony ludności.
W ogłoszeniu podano, że na realizację powyższego zadania przeznaczono kwotę
5 000 zł. Zarząd Powiatu we Wrześni, Uchwałą nr 238/2012 z dnia 21 lutego 2012 r.,
przyznał środki budżetowe na następujące zadanie:
Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Wnioskowana

Przyznana

kwota

kwota

5 000 zł

5 000 zł

Obóz szkoleniowy
1.

Ochotnicza Straż Pożarna

dla Młodzieżowych Drużyn

w Kołaczkowie

Pożarniczych z powiatu
wrzesińskiego

Reasumując, Zarząd Powiatu we Wrześni na zlecenie realizacji zadań publicznych
w 2012 r. przyznał ogólną kwotę 65 500 zł (na realizację 26 zadań) i jest to kwota niewiele
mniejsza w porównaniu ze środkami budżetowymi przyznanymi w roku 2011 (69 500 zł).
Jedna organizacja – Uczniowski Klub Sportowy „Diabły” - odstąpiła od realizacji
zadania:

Międzynarodowe

Warsztaty

Folklorystyczne,

dlatego

ostatecznie

zostało

zrealizowanych 25 zadań (na które przekazano w formie dotacji 64 500 zł) o wartości
całkowitej 574 087,14 zł. Ponad 16 300 osób wzięło udział w realizowanych zadaniach,
w tym w ramach:
- projektów edukacyjnych – 211 uczniów,
- obozów sportowo-szkoleniowych – 230 uczniów,
- imprez rekreacyjno-turystycznych – 359 uczestników,
- imprez i projektów związanych z działalnością na rzecz osób starszych
i niepełnosprawnych – 917 uczestników,
- imprez i projektów propagujących kulturę i ochronę tradycji – około 14 600
uczestników i widzów.
Ponadto 18 organizacji pozarządowych z terenu powiatu wrzesińskiego otrzymało
wsparcie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania
z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki na łączną kwotę 113 561,23 zł z podziałem na:
Lp.

Nazwa organizacji pozarządowej

1.

Polski Związek Emerytów i Rencistów Września

11

Kwota przyznanego
dofinansowania
23 000,52 zł

2.

Uczniowski Klub Sportowy „Diabły”

8 647,00 zł

3.

Polski Czerwony Krzyż Września

2 500,00 zł

4.

Wrzesińskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Jedność”

7 400,00 zł

5.

Stowarzyszenie Wrzesiński Klub AMAZONKI

7 998,55 zł

6.

Polski Związek Emerytów i Rencistów Miłosław

6 000,00 zł

7.

Koło Emerytów i Rencistów NSZZ Solidarność TONSIL S.A.

9 000,00 zł

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych

8.

1 029,89 zł

Narządu Ruchu Ziemi Wrzesińskiej „Radość”

9.

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Pyzdry

2 000,00 zł

10.

Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego Wieku

9 000,00 zł

11.

Fundacja Dzieci Wrzesińskich

4 500,00 zł

Miłosławskie Stowarzyszenie Niesienia

12.

5 000,00 zł

Pomocy Chorym i Niepełnosprawnym

13.

Polski Związek Emerytów i Rencistów Kołaczkowo

3 492,00 zł

14.

Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu Koło Września

7 500,00 zł

15.

Stowarzyszenie Oświaty Społecznej Ruda Komorska

3 500,00 zł

16.

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem”

5 493,30 zł

17.

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Koło Września

6 000,00 zł

18.

Polski Związek Niewidomych, Zarząd Koła we Wrześni

1 499,97 zł

Suma:

113 561,23 zł

W ramach tych zadań, w różnych formach aktywności niepełnosprawnych mieszkańców
powiatu wrzesińskiego, zrzeszonych w organizacjach pozarządowych uczestniczyło ponad
1820 osób.
Podsumowując można stwierdzić, że cele założone w programie współpracy powiatu
wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi w 2012 roku zostały zrealizowane.
Organizacje aktywnie włączały się w realizację zadań publicznych powiatu wynikających
z przepisów prawa, czego dowodem były liczne ich inicjatywy mające na celu poprawę
jakości życia mieszkańców powiatu wrzesińskiego.

Opracował:
Kamil Perlik
naczelnik Wydziału Organizacyjnego
i Spraw Obywatelskich
Starostwa Powiatowego we Wrześni
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