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WRZE.SIŃSKIEGO 

UCHWAŁA NR 673/2020 
ZARZĄDU POWIATU WRZESE<TSKIEGO 

z dnia 29 lipca 2020 r. 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji 
zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze kultury, sztuki i ochrony tradycji w 2020 roku 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 920), § 11 ust. 1 uchwały nr 111/XVI/2020 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 
20 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy powiatu wrzesifislciego 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok" oraz w nawiązaniu do uchwały nr 607/2020 Zarządu 
Powiatu Wrzesińskiego z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze kultury, sztuki 
i ochrony tradycji w 2020 roku uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych 
powiatu wrzesińskiego w 2020 roku w obszarze kultury, sztuki i ochrony tradycji, zgodnie z poniższą 
tabelą: 

Lp. I Nazwa podmiotu Tytuł zadania I Przyznana kwota dotacji 
Kultura, sztuka i ochrona tradycji  

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

1. Fundacja Tornister 
Młode Media 

Wirtualnie i trójwymiarowo w obronie 
ojczystej mowy 5 000,00 zł 

2. 
. Gminne Stowarzyszenie 

Seniorów w Nekli 

"POWRÓĆMY JAK ZA DAWNYCH LAT" - 
WIECZÓR Z MUZYKA PIOSENKA I 

POEZJA, z okazji dnia seniora 
6900,00 zł 

3. Fundacja Dzieci 
Wrzesińskich 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS 
RECYTATORSKI „KTO TY JESTEŚ, 

CZŁOWIEKU?" w ramach święta Teatru na 
Prowincji 2020 

1 800,00 zł 

b. Kultywowanie tradycji ludowych poprzez wspieranie działalności zespołów folklorystycznych 

 

1. 
Stowarzyszenie 

. 
"Wielkopolscy Bieganie„ 

Warsztaty Folklorystyczne i tradycje ludowe 
kultywowane przez Zespół Folklorystyczny 

„Ziemia Wrzesińska" 
5 600,00 zł 

c. Realizacja projektów artystycznych 

 

1. Stowarzyszenie Chór 
CAlvfERATA 

Śpiew łączy pokolenia - przygotowanie choru 
CAMERATA do występów artystycznych. 

Reprezentowania powiatu wrzesińskiego - na 
terenie powiatu i w kraju 

7 100,00 zł 

2. Stowarzyszenie PRO 
ARTE 

Meloteczka i Meloteka - cykl koncertów 
edukacyjnych dla rodzin z dziećmi. 4 860,00 zł 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Promocji, Kultury i Sportu. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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