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Sprawozdanie
z realizacji
Programu wspo+pracy Powiatu
Koninskiego z organizacjami
pozarzqdowymi
oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dziatainosci pozytku publicznego
i o wolontariacie w 2016 r.

Kwieciert 2017 rok

Rada Powiatu Koniriskiego uchwatg nr XXIV/86/2015 z dnia 30 listopada 2015 r.
w sprawie Programu wspbtpracy Powiatu Konihskiego z organizacjami pozarz^dowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art, 3 ust 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r.
0dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie okreslita cele, zasady, zakres oraz formy
wspbtpracy z organizacjami trzeciego sektora, a takze wskazata priorytetowe dziedziny,

ktbrych ma dotyczyc wspbtpraca w 2016 roku oraz okreslita wysokosc ^rodkow na realizacj?
poszczegdlnych zadari.
oraz

wskazata

W dokumencie Rada wyznaczyta rbwniez okres realizacji

sposoby

jego

wykonania

i

oceny.

Program

powstai

we wspbfpracy z organizacjami pozarz^dowymi, wydziatami Starostwa Powiatowego
w Koninie oraz jednostkami organizacyjnymi powiatu. Ponadto podlegat konsultacjom

zgodnie z zasadami okreslonymi przez Rad? Powiatu Koninskiego uchwat^ nr XV/105/2012
z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie szczegbtowego sposobu konsuitowania projektow aktbw
prawa miejscowego w dziedzinach dotycz^cych dziatalno^ci statutowej organizacji
pozarz^dowych.
Gtbwnym celem programu byto okreslenie czytelnych zasad wspbtpracy powiatu
z organizacjami pozarz^dowymi, a w szczegolno^ci zlecania im do realizacji zadah

publicznych b^d^cych jednoczesnie zadaniami powiatu. Wspotpraca z organizacjami
pozarz^dowymi w 2016 roku reafizowana byta na dwoch ptaszczyznach:

1)finansowej - w formie wspierania b^dz powierzania realizacji zadart publicznych
poprzez udzielanie dotacji w drodze otwartych konkursow ofert lub z pomini^ciem
otwartego konkursu ofert,
2)pozafinansowej - m.in. poprzez wzajemne informowanie si^ o planowanych
kierunkach dziatainosci, konsultowanie z organizacjami pozarz^dowymi aktow

normatywnych w dziedzinach dotycz^cych ich dziatainosci statutowej czy twor^enie
wspolnych zespotbw o charakterze doradczym.

1. Wspotpraca finansowa powiatu koninskiego z organizacjami pozarz^dowymi
1innymi uprawnionymi podmiotami w roku 2016

1.1. Zadania zlecane w drodze otwartych konkursow ofert
Program wspotpracy konstruowany byt na podstawie projektu budzetu powiatu
konihskiego na rok 2016. Planowane srodki finansowe, ktore w formie dotacji miaty bye
przekazane organizacjom pozarz^dowym na realizacj? przez nie zadah publicznych
w 2016 roku wyniosty ogotem 1.268.038 zt. Zarz^d Powiatu Koninskiego ogtosit

9 konkursbw. Konkursy te dotyczyty poniiszych zadah:
1) prowadzenie ^rodowiskowych dombw samopomocy - 1 konkurs;

2)prowadzeniu mieszka^^ chronionych -1 konkurs
3)promocji i ochrony zdrowia -1 konkurs;
4)wsparcia roclziny i promocji pieczy zast^pczej - 1 konkurs;
5)kultury, sztuki, ochrony dobr kultury, i dziedzictwa narodowego - 1 konkurs;
6)upowszechniania i wspierania kultury fizycznej - 1 konkurs;
7)ekologii, ochrony zwierz^t i ochrony dziedzictwa przyrodniczego - 1 konkurs;
8)oswiaty i wychowania - 1 konkurs.
9)nieodptatna pomoc prawna - 1 konkurs.

Ponizsza tabela przedstawia dane dotycz^ce ilosci ofert, jakie wptyn^ty na ogtoszone
przez Zarzgd Powiatu Konihskiego konkursy z uwzgl^dnieniem ofert ocenionych

przez komisj^ konkursow^ pozytywnie pod wzgl^dem formalnym i merytorycznym
oraz z liczba udzielonych dotacji.
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0
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21

11
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7

6

6
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5

5
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4

4

4
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Razem

Og6tem na ogtoszone przez Zarz^d Powiatu Konihskiego konkursy na zadania
realizowane w 2016 roku wptyn?io 69 ofert, z czego 27 uzyskato negatywn^ ocen? formaln^
lub nisk^ ocen? merytoryczn?. Z wybnionymi oferentami podpisano 45 um6w na realizacj?

zadah publicznych. W przypadku nieodplatnej pomocy prawnej wybrano 1 ofert?, ktora
uzyskaia najwi?ksz? liczb? punktbw.

Szczegbtowe dane dotycz?ce wysoko^ci przyznanych dotacji na poszczegolne
zadania publiczne zlecone przez Zarz?d Powiatu Konihskiego organizacjom pozarz^dowym

w ramach otwartych konkurscw ofert znajduj? si^ w tabeli stanowi?cej zai?cznik nr 1
do niniejszego sprawozdania.

1.2. Zadania zlecane z pomini?ciem otwartego konkursu ofert
W drodze pozakonkursowej z inicjatywy organizacji pozarz?dowych do Zarz^du

Powiatu Konirtskiego w 2016 roku nie zgtoszono zadnej oferty.

2. Wspotpraca pozafinansowa Powiatu Konihskiego z organizacjami pozarzadowymi
i innymi uprawnionymi podmiotami w roku 2016
Wspotpraca pozafinansowa powiatu konihskiego z organizacjami pozarz^dowymi
i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzona byta w kierunku rozwijania partnerstwa
mi^dzy samorz^dow^ administracj^ publiczn^ a organizacjami pozarz^dowymi.

Trwatym procesem odbywaj^cym si? przez caty 2016 rok byio wzajemne
informowanie si? o kierunkach dziatalnosci i planowanych przedsi?wzi?ciach,
ze szczegolnym nasileniem na etapie opracowania i konsultowania Programu wspofpracy
na rok 2016. Narzpdziem stuz^cym realizacji tego zadania byia aktualizowana na biez^co
zakiadka nWsp6tpraca z organizacjami pozarz^dowymi" w BIP Starostwa Powiatowego
w Koninie oraz zato2ona w 2015 roku zakiadka uOrganizacje pozarz^dowe" na stronie
internetowej powiatu konihskiego www.powiat.konin.pl. Wsrod informacji, jakie publikowane
s^ w BIP iub na stronie internetowej powiatu znalezc mozna:
•akty prawa miejscowego dotycz^ce NGO, w tym roczne programy wspbipracy
na poszczegolne lata,
•

wykaz organizacji pozarz^dowych dziaiaj^cych na terenie powiatu,

•wykaz organizacji pozytku publicznego, maj^cych siedzib? na terenie powiatu

konihskiego,

sprawozdania z realizacji

program6w wspdtpracy powiatu z organizacjami

pozarz^dowymi za poszczegolne lata,
bie?ce ogtoszenia, ktbrych pojawienie si? kazdorazowo byio sygnalizowane
na stronie internetowej powiatu w ,,Aktualnosciach",

informacje o ogtaszanych przez Zarz?d Powiatu Koniriskiego otwartych konkursach
ofert oraz wynikach i rozstrzygni?ciach konkursdw, a takze informacje o dotacjach
przyznawanych przez Zarz^d Powiatu Koniriskiego w drodze pozakonkursowej,
map? aktywnosci organizacji pozarz^dowych.

Program wspriipracy Powiatu Koniriskiego z organizacjami pozarz?dowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o dziatalnosci po^ytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 by+ konsultowany zgodnie z
trybem okre^lonym przez Rad? Powiatu Koniriskiego w uchwale nr XV/105/2012
z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie szczegotowego sposobu konsultowania projektow aktriw

prawa miejscowego w dziedzinach dotycz^cych dziatalnoci statutowej organizacji
pozarz^dowych.

Program wspotpracy powiatu z organizacjami pozarz?dowymi w 2016 roku zakladat
tworzenie wspolnych zespotow o charakterze doradczym i inicjatywnym. W okresie

sprawozdawczym w powiecie dziatata Rada Seniorow Powiatu Konirtskiego. Zgodnie
z Regulaminem Pracy Rady Seniorow Powiatu Koninskiego, uchwaionym przez Zarz^d

Powiatu Koniriskiego 13 lutego 2013 roku Rada liczy 16 osob: 14 seniorbw zgtoszonych
przez samorz^dy gminne powiatu koniriskiego oraz 2 przedstawicieli Rady Powiatu
Koniriskiego. W zespole tym pracuje rowniez przedstawiciel Starosty Koniriskiego.

Do zadari Rady nale^y m.in. wspotpraca z organizacjami i instytucjami, ktore zajmuj^ si?
problemami osdb starszych w powiecie oraz inicjowanie przedsi?wzi?c zmierzaj?cych
do integracji spoiecznej seniorow. W okresie sprawozdawczym aktywno^ seniorbw
przyczynita si? do organizacji kolejnych juz edycji wydarzeri, m. in.: Powiatowego Dnia

Seniora, ktdry odbyt si? wspblnie z Powiatowymi Dniami Rodziny w Rychwale, spaceru
z kijkami po zdrowie, ktbry miat miejsce w Slesinie czy konkursu fotograficznego
dla seniorow pod hastem ,,Barwy lata w powiecie koniriskim".
Ponadto w okresie sprawozdawczym swoj? dziaialno^c kontynuowata Rady

Dziafalnosci Po2ytku Publicznego Powiatu Koninskiego, ktora rozpocz?la dziatalno6 9
lutego 2015 r. Do jej gtbwnych zadari nalezaio opiniowanie aktow prawnych zwi^zanych z
dziatalno^ci^ organizacji pozarz^dowych w powiecie koniriskim.

Zgodnie z dyspozycj^ zawart^ w Programie wspotpracy Powiatu Koninskiego
z organizacjami pozarz^dowymi Zarz^d Powiatu Koninskiego powotat komisj? konkursow^
ds. opiniowania ofert sktadanych w otwartych konkursach na rok 2016. Nabor cztonkdw
komisji odbyi si? zgodnie z zasadami okreslonymi w Programie wspofpracy na rok 2016.
W pracach komisji procz przedstawicieli Zarz^du Powiatu (tj. pracownikow Starostwa

Powiatowego w Koninie i jednostek organizacyjnych powiatu), udziat brali przedstawiciele
organizacji pozarz^dowych i innych uprawnionych podmiotow. Komisja kazdorazowo
po rozpatrzeniu ofert, ktbre wptyn?ty na otwarte konkursy ogtaszane przez Zarz^d Powiatu
Koninskiego, dokonywata ich oceny pod wzgl?dem formalnym i merytorycznym. Informacje
o wynikach swojej pracy wraz z rekomendacj^ organizacji pozarz^dowych do otrzymania
dotacji komisja przekazywata Zarz^dowi Powiatu Koninskiego.

Procedura wzajemnego informowania si^ dotyczyta nie tylko kierunkow planowanych
dzia+afi, ale rdwniez przekazywania informacji organizacjom pozarz^dowym i innym
uprawnionym podmiotom o tematyce i terminach bezptatnych szkolefi i konferencji
realizowanych przez instytucje zewn^trzne czy mozliwosciach pozyskiwania srodkow
finansowych z innych zrodel. Informacje te byty przesylane najcz^sciej drog^ elektroniczn^
oraz ogtaszane w BIP i na nAktualnociach".

W ramach dzia+ah zmierzaj^cych do podniesienia aktywnosci organizacji
pozarz^dowych dziataj^cych na terenie powiatu koninskiego 24 listopada 2016 roku
w Starostwie Powiatowym w Koninie odbyto si^ seminarium nt. Nowe wzory oferty - zasady
przygotowania i rozliczania zadah publicznych zleconych do realizacji organizacj^
pozarz^dowym. Szkolenie skierowane byto glownie do przedstawicieli organizacji
pozarz^dowych. W^rod omowionych zagadnieh znalazly si? m. in.: planowanie zlecania
zadah publicznych organizacjom pozarz^dowym, tryb konkursowy, dotacje w formie matych
grantow, sporz^dzenie oferty na realizacj? zadania publicznego oraz sprawozdania z jego
realizacji wg nowych wzorow ofert, sprawozdah i umbw.

Powiat swiadczyl rowniez pomoc przedstawicielom sektora pozarz^dowego w formie
udost?pntania nieodptatnie sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Koninie,

zapewniaj^c sprz?t i obstug? techniczn^ w czasie zjazdbw, zebrah i spotkah
organizowanych przez NGO.

Wspdlnie z organizacjami pozarz^dowymi w 2016 roku Starostwo Powiatowe
w Koninie oraz jednostki organizacyjne powiatu organizowaty szereg akcji promujgcych
zdrowie. W obszarze profilaktyki i promocji zdrowia odbyty si? konkursy, olimpiady,

mistrzostwa, szkolenia, ktorych zasadniczym celetn byto promowanie zdrowego stylu ^ycia
poprzez zmianp nawykow zywieniowych, aktywnosc ruchow^, przeciwdziatanie zjawiskom
uzale^nienia. Zadania te byty realizowane i wspdtfinansowane w ramach Kalendarza imprez
z promocji i ochrony zdrowia na 2016 rok.
Wraz z ludowymi zespotami sportowymi i uczniowskimi klubami sportowymi
organizowano przedsipwzipcia o charakterze sportowo-rekreacyjnym, spartakiady, zawody,
mistrzostwa dla mieszkancow powiatu w rdznych grupach wiekowych. Te zadania
wspotfinansowane byty przez powiat konihski zgodnie z Kalendarzem Imprez Sportowych
na rok 2016.
Organizowane przez Starostwo Powiatowe w Koninie wydarzenia i imprezy byty

okazj^ do dziatah informacyjnych oraz prezentacji dorobku artystycznego, kulinarnego
i rpkodzielniczego dla wielu stowarzyszeh prowadz^cych dziatalnosc w tym obszarze.
Zasadnicz^ rolp odegraty tu stowarzyszenia k6t gospodyh wiejskich oraz stowarzyszenia

promuj^ce swoje gminy. Przedsipwzipcia z dziedziny kultury, sztuki, ochrony ddbr kultury
byty wspotfinansowane w ramach Kalendarza Imprez na rok 2016 w kategoriach: kultura,

turystyka i promocja.
W minionym roku powiat wt^czyt si^ rdwniez w ogdlnopolsk^ akcj^ polegaj^c^
na przekazaniu 1 % podatku na rzecz organ izacji pozytku publicznego. Na stronie

internetowej powiatu znajdowata sip informacja o mozliwosci wptacenia 1 % podatku na OPP
dziataj^ce na rzecz mieszkartcdw powiatu konihskiego. Aktualny wykaz organ izacji pozytku
publicznego znajduje sip w Bl P w zaktadce Wspdtpraca z organizacjami pozarzqdowymi.
Ponadto w okresie sprawozdawczym patronatem Starosty Konihskiego

obejmowanych byto wiele dziataii i przedsipwzipd, ktbre realizowaty organ izacje
pozarz^dowe na terenie powiatu konihskiego.

3. Ocena real izacji programu
Program wspotpracy powiatu konihskiego z organizacjami pozarz^dowymi

na rok 2016 zaktadat ocenp jego realizacji w dwoch ptaszczyznach: finansowej
i pozafinansowej.

Wspdtpraca finansowa oceniana jest poprzez liczbp ogtoszonych otwartych
konkursdw ofert, liczbp organizacji pozarz^dowych i innych uprawnionych podmiotdw
realizuj^cych zadania publiczne zlecone przez powiat oraz wysokosc srodkow finansowych

przeznaczonych przez powiat na realizacjp zadah we wspbtpracy z organizacjami
pozarzpdowymi.

W 2016 roku Zarz^d Powiatu Konihskiego w ramach zaplanowanych na realizacjp
Programu ^rodkdw tj.

1.268.038 zt,

udzielit

uprawnionym podmiotom dotacji

na t^czn^ kwot? 1.433.507,00 zi. (tj. 113,05%). Wi?ksze wykonanie wynika ze zwi?kszonej
dotacji na prowadzenie ^rodowiskowych domow samopomocy z planowanych 772.200 zt do

Wszystkie zlecone w okresie sprawozdawczym zadania zostaty zrealizowane
i rozliczone zgodnie z przyj?tym harmonogramem dzialah i kosztorysem stanowi^cym
za^czniki do umow. W 2016 roku organizacje pozarz^dowe, ktorym Zarz^d Powiatu

Konihskiego udzielit dotacji na realizacje zadan publicznych, wykorzystaty przekazane ^rodki
w cafo^ci.
Reasumuj^c, roczny Program wspotpracy Powiatu Konihskiego z organizacjami

pozarz^dowymi i innymi uprawnionymi podmiotami charakteryzuje si^ dosyd duz^
rdznorodnosci^. U podstaw jego realizacji leZy budowanie dobrych relacji mi?dzy
samorz^dem powiatu a organizacjami pozarz^dowymi oraz pobudzanie aktywnosci trzeciego
sektora. Dzi?ki temu zadania publiczne realizowane s^ skutecznie i na odpowiednim

poziomie przy wykorzystaniu potencjatu, jakim dysponujq NGO, ktdre maj^ niezaprzeczalny
wptyw na aktywno^^ ^rodowisk lokalnych i catej spotecznosci powiatu konihskiego.

s

Zsl^znik nr 1
do sprawozdania z rcalizacji I'rogramu wspbtpracy 1'owiam Koniiiskicgo
z organizacjaml pozarzi^dowvnii oraz podnuotanii wymienioriviui w art.. 3 ust. 3
ustawy i dnia 24 kwietnia 2003 t o dzialainoSci poZytku publiczncgo i o wolontariacie
za2016rok

Zestawienie dotacji
na wsparcie lub powierzenie realizaeji zadah publicznych organizacjom

pozarzs(dowym i innym uprawnionyrti podmiotom przez Powiat Koniriski w 2016 roku
w ramach otwartych konkursow ofert

Lp.

Prowadzenie

I

Nazwa zadania

Zakres zadania

&rodowiskowych
domow
samopomocy

Nazwa organizacji

1. ,,Prowadzenie ^rodowiskowego domu
samopoinocy typu B dla 35 os6b
upobiedzonych umystowo ^rodowiskowy Dom Sarnopomocy im.
Doktora Plotra Janaszka Fundacji
Mielnica - kontynuac^a dziatalno^cT

415.800 zt

2. ,,Prowadzenie srodowiskowego domu
samopomocy typu B dla 30 osbb
z zaburzeniami psych icznymi zterenu
powiatu koniriskiego"

Stowarzyszenie na Rzecz
356.400 zt Osbb Niepetnosprawnych
BRadosc" w Gt^bockiem

Razem

•

Przyznana

dotacja (wz\)

Fundacja _Mielnlca"
w Koninie

772.200 zt
Na konkurs
Zadna ofert a

Mleszkanla chronione

nie

wptyn^ta

Razem

III

Nleodptatna
pomoc prawna

1. .Bliiej obywatela"
Razem

179.838 zl

Towarzystwo Inicjatyw
Obywatelskich, Konin

179Jt38zt

1.XIII Rychwalskie Impresje MuzycznePowiatowy Piknik Orkiestr

5.450 zt

2, Chrzest966wrzezbie

Parafia Ewangelicko
4.846 zt Reformowana 2ychlln
k/Konina

3. Festiwal historii i kuttury im. Marcina
ze Stawska Herbu zaremba

4.800 zt

Stowarzyszenie Pracowtiia
Stawsk

4.150 zt

Stowarzyszenie Przyjacibt
^ychlina

4. Plenar malarski ,Na zychlidsk^ nut^
5. Noc Swl^to]anska nad stawaml kultywowanie tradyeji ludowych
w powiecie konihskim
6. Zapomniane dworki i patacejako
dorobek kulturalny ziemi koni^skiej ochrony d6br kultury warsztaty zabytkowej architektury
ziemiariskiej powiatu konirtskiego
i dziedzictwa
dla dzieci z gmin Golina, Kramsk,
narodowego
Wilczyn, Skulsk

Ochotmcza StraZ Pozarna
w Rychwale

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi
3.500 zt LisiecWielkiiOkolic

Kultura sztuka,

IV

7. RoztaOczony przedszkolak
w powiecie konihskim
8. Zajecia artystyczne z muzyki jazzowej
i rozrywkowej dla dzieci t mlodziezy
z terenu gminy Kramsk i gminy ^lesln

4.704 zt

4.400 zt

Stowarzyszenie Kiub Biegacza
Wartko

Stowarzyszenie .Dzikie Bobry"

Stowarzyszenie na Rzecz
3.600 zt Rozwoju Gminy Kramsk

(DUCH)

Towarzystwo Spoteczno3.000 zt Gospodarcze ,,Dwa Mosty'
w Slesime

10. Plenerowy teatr mtodego aktora

3.050 zt Stowarzyszenie Vida Arts

9.^Dzieci^ce Uczenie Ciekawej Historii"

11 .Taniec taczy pokolenia
Razem

3,500 zt
45.000 zt

Stowarzyszenie OSwtatowe
Lepsza Edukacja

V

Oswiata
i wychowanie

1. BEnergia wiatrowa energia pokoleh"
wakacyjne edukacyjne warsztaty
echniczne w zakresie upowszechniania
praktycznego zastosowania energii
wiatrowej dla ozieci z gmin Golina,
Kazimierz Biskupi, Skulsk i Wilczyn

2.600 zi

2. Chrzest Polski w rze^bie i hafcie warsztaty dia mtodego pokolenia

3.500 z*

Stowarzyszenie Kulturalne
TraSjcj.

3. Warsztaty artystyczne atrakcyjn^ form^
edukacji kulturalnej

2 500 zt

Towarzystwo Przyjaciot Dzieci,
Oddziat Powiatowy w Koninie

4. Integracyjny festiwal nauki - II edycja

1.400 zt FundacjaMlELNICA

5. Historia w pie^niach zamkni^ta

2.000 zt

Razem
1. Z ekologi^ na ty - program edukaqi
ekologicznej dla dzieci i mtodziezy
z powiatu konihskiego
2. Edukacja ekoiogiczna dzieci i mtodziezy
na terenie ^cieZki edukacyjno^rzyrodniczo-kulturowej w Zychlinie
3. PodrOZ do wrt^trza ziemi cz. Ill

Ekologia

Mlczyrtskie Towai^ystwo
uluzyczne

Ochotnicza StraZ PoZama
w Rychwale

12.000 zi
13.0QOzt

2.000 zt

Zwi^zek Harcerstwa Polskiego

Stowarzyszenie PAMI^TNIK

Parafia Ewangelicko3.000 zt Reformowana Zychlin
k^onina

1 ochrona zwierzijt 4. Ochrona zwierz^t, opieka i piel^gnacja

VI

oraz ochrona

dziedzictwa
przyrodniczego

oraz poprawa warunkbw bytowych
zwierzat ze Schromska dla Bezdomnych
Zwierzat w Koninie oraz przeprowadzenie
akcji znakowania psdw w gminach
Powiatu Konihskiego
5. Opieka i pietognacja oraz poprawa
warunkow bytowania zwierzat w
wamnkach naturalnych i w schroniskach

Ogblnopolskie Towarzystwo
23.200 zt Ochrony Zwierzqt OTOZ
^nimals1 Rada Krajowa

6 Przystari dla zwierz^t poszkodowanych
na skutek nieszcz^llwych wypadkbw w
Wioskowo Mi

10.000 zt Stowarzyszenie Wioskowo Ml

Razem

70.000 z^

1. Szermierka i siatkbwka dla dzieci
i mtodziezy uzdolnionej sportowo

3,000 zt

2. Zaj^cia karate dla dzieci i mtodzie2y
uzdolnionej sportowo

2.500 zt

3. Szkoieme dzieci i mtodziezy w nauce
azdy konnej

2.500 zt

Uczniowski Klub Sportowy
Trbjka

2.000 zt

Ludowy Klub Sportowy
^Fanklub D^broszyn"

4. Zaj^cia sportowe z pHki noZnej
5. Upowszechnianie gry w pkk^ nozn^
pilk^ r^czna wsrpd dzieci z zespoiu
szkolno-przedszkofnego w Slesinie

VII

Towarzystwo Opteki nad
16.800 zt Zwierz^ tami w Polsce Zarz^d
Oddziato w Koninie

3. Szkolenie w zakresie pkki noznej
unihokeja oraz organizacja i udzlal
w rozgrywkach pitkarskich dla dzieci
dla dzieci i mtodziezy z Gminy Grodziec

Wspieranie
i upowszechnianie
kultury fizycznej 7. Zaj^cia sportowe z zakresu badmintona
w^rbd chtopcbw Szkoty Podstawowej
i Gimnazjum w M^kolnie

8. Organizacja zaj6 sportowych
z unihokeja dla dzieci z klasy II1 Szkoty
Podstawowej .Unihokej nas bawl
i wychowuje"
9. Prowadzenie zajec sportowych
z zakresu pkki noZnej dla dzieci
10. Szkolenie i podnoszenie poziomu
sportowego dzieci w ramach przygotowari
do sezonu pitkarsklego plHti noZnej w roku
2Q16wGminieKramsk
11. Prowadzenie zaj6 sportowych
z zakresu pilki noznej

Klub Sportowy Team Stare
Miasto
UKS Powa-Stare Miasto

2.000 zt Uczniowski Klub Sportowy
Ori^ta przy SP w Slesinie
Uczniowski Kiub Sportowy
2.000 zt w Ltpicach

2.000 zt Uczniowski Klub Sportowy
Ptomyk w M^kolnie

2.000 zt Stowarzyszenie Rozwoju
Edukacji w Brzeinie
2.000 zt

Ludowy Klub Sportowy
Zjednoczeni Rychwat

Stowarzyszenie Sportu
2.000 zt i Rekreaqi w Kramsku

2.000 zt

Gminny Klub Sportowy
w Lisewie

12.0rganizacja zaj6 i treningdw w
zakresie pttki noZnej dla dzieci i mtodzieiy
uzdolnionej sportowo z terenu Gminy
Stare Miasto

2.000 zt

13. Prowadzenie zaj^6 z zakresu prtki
siatkowej dzieci i mtodzieiy ze Szkoty
Podstawowej w Sompolnie

Uczniowski Klub Sportowy
2.000 zt MARATON przy SP
w Sompolnie

14. Z GKS-em trenujemy Lig Mistrzdw
osi^gniemy - zaj^cia pitkarskie dla dzieci
miodzieZy z terenu gminy Rzgbw

2.000 zt

Razem

VIII

4,000 zt

2. Czerpiemy radosd z zycia bez natog^w

4.500 zt

3. Edukacja zdrowego stylu Zycia

3.000 zt Towarzystwo Przyjacidt Dzieci

5. 8 warto^ci zdrowego stylu Zycia
Razem

X

Turystyka
i krajoznawstwo

Konirtski KlubAmazonkl

1. Krucjata na rzecz zdrowia

Ochrona
4. W zdrowym ciele zdrowy duch i promocja zdrowia mieszkadcy powiatu koni^skiego wltaj^

Wsparcie rodziny
1 system pieczy
zastfpczej

Gminny Klub Sportowy Rzgdw

30.000

1. Organizaqa Powiatowycb Dni Rodziny^
Razem
1. ,Prowadzeniu centrum informacji
turystycznej dla powiatu koniriskiego w
latach 2015-2018""
Razem

t^czna kwota dotacji

Towar2ystwo Inicjatyw
Obywatelskich w Koninie

1.000 zt

Stowarzyszenie Dzikie Bobry
w Slawsku

2.500 zt

Stowarzyszenie Mieszkaricdw
Modty

wakaqe w rytmie zumby

IX

Stowarzyszenie Warta-Rumin

15.000 zt

12.000 Zt Towarzystwo Przyjacldt Dzieci
12.000 zt
Lokalna Organizacja
60.000 zt Turystyczna MARINA
w Koninie
60.000 zl

1.196.038 zl

