
ZARZĄD POWIATU
WRZESIŃSKIEGO UCHWAŁA NR 807/2020

ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO 
z dnia 27 października 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 lll/XVI/2020 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 
20 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia 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 2020 rok” oraz w nawiązaniu do uchwały nr 745/2020 Zarządu 
Powiatu Wrzesińskiego z dnia 21 września 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. Nazwa podmiotu Tytuł zadania 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.
Stowarzyszenie 

Emerytów i Rencistów w 
Orzechowie

Orzechowskie opowieści 1.151,00 zł

2. Fundacja Region Razem Diamentowy Głos Powiatu Wrzesińskiego -zł

b. Realizacja projektów mających na celu propagowanie historii i tradycji lokalnych oraz regionalnych

1.
Nekielskie

Stowarzyszenie
Kulturalne

Kapliczki, figury, krzyże przydrożne i stare 
nagrobki jako dziedzictwo kulturowe ziemi 

nekielskiej.
4.770,00 zł

c. Realizacja projektów artystycznych

1.
Koło Gospodyń 

Wiejskich "Aktywny 
Bierzglinek"

Kultywujemy tradycję i nasze dziedzictwo z 
Aktywnym Bierzglinkiem 2.565,00 zł

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


