Sprawozdanie
z realizacji
Programu wspotpracy Powiatu
Konihskiego z organizacjami
pozarz^dowymi
oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dziatalnosci pozytku publicznego
i o wolontariacie w 2018 r.

Kwiecie^^ 2019 rok

Rada Powiatu Konihskiego uchwafc^ nr XXXVll/248/2017z dnia 23 listopada 2017 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.
0dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie okresltta cele, zasady, zakres oraz formy
wspoipracy z organizacjami trzeciego sektora, a takze wskazata priorytetowe dziedziny,

ktorych ma dotyczyc wsp^tpraca w 2018 roku oraz okresIHa wysokosc srodkdw na realizacj^
poszczegolnych zadan. W dokumencie Rada wyznaczyta rowniez okres reaiizacji
oraz

wskaza+a

sposoby

jego

wykonania

i

oceny.

Program

powstaf

we wspotpracy z organizacjami pozarz^dowymi, wydziatami Starostwa Powiatowego
w Koninie oraz jednostkami organizacyjnymi powiatu. Ponadto podlegat konsultacjom
zgodnie z zasadami okre^onymi przez Rad Powiatu Koninskiego uchwata nr XV/105/2012
z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie szczegotowego sposobu konsultowania projektow aktbw
prawa miejscowego w dziedzinach dotycz^cych dziatalnosci statutowej organizacji
pozarz^dowych.

Gtbwnym celem programu byto okreslenie czytelnych zasad wspotpracy powiatu
z organizacjami pozarz^dowymi, a w szczegolno^ci zlecania im do reaiizacji zadan
publicznych b^d^cych jednoczesnie zadaniami powiatu. Wspdtpraca z organizacjami
pozarz^dowymi w 2018 roku realizowana byta na dwoch ptaszczyznach:

1)finansowej - w formie wspierania b^dz powierzania reaiizacji zadari 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 dziatalnosci, konsultowanie z organizacjami pozarz^dowymi aktow
normatywnych w dziedzinach dotycz^cych ich dziatalnosci statutowej czy tworzenie
wspdlnych zespotow o charakterze doradczym.

1. Wspotpraca finansowa powiatu koninskiego z organizacjami pozarz^dowymi
1innymi uprawnionymi podmiotami w roku 2018

1.1. Zadania zlecane w drodze otwartych konkursow ofert

Program wspotpracy konstruowany byt na podstawie projektu budzetu powiatu
koninskiego na rok 2018. Planowane ^rodki finansowe, ktore w formie dotacji miaty bye

przekazane organizacjom pozarz^dowym na reaiizacj^ przez nie zadah publicznych
w 2018 roku wyniosty ogotem 1.762.106,62 zt. Zarz^d Powiatu Koninskiego ogtosit
8 konkursow. Konkursy te dotyczyty ponizszych zadah:

1)prowadzenie srodowiskowych domow samopomocy - 0; w 2017 r. ogtoszono konkurs
na realizacj^ zadania w latach 2018-2019;
2)ochrony i promocji zdrowia - 1 konkurs;

3)wsparcia rodziny i promocji pieczy zast^pczej - 1 konkurs;
4)kultury, sztuki, ochrony dobr kultury, i dziedzictwa narodowego -1 konkurs;
5)upowszechniania i wspierania kultury fizycznej - 1 konkurs;
6)ekologii, ochrony zwierz^t i ochrony dziedzictwa przyrodniczego -1 konkurs;
7)oswiaty i wychowania - 1 konkurs.
8)nieodptatna pomoc prawna - 1 konkurs; na realizacj^ zadania w 2019 r.
9)turystyka i krajoznawstwo - 1 konkurs; na realizacj^ zadania w latach 2019-2021.

Ponizsza tabela przedstawia dane dotycz^ce jiosci ofert, jakie wplyn^ty na ogtoszone
przez Zarz^d Powiatu Konihskiego konkursy z uwzgl^dnieniem ofert ocenionych

przez komisj konkursow^ pozytywnie pod wzgl^dem formalnym i merytotycznym
oraz z liczbq udzielonych dotacji.

Liczba ofert,
ktore
Konkurs

Lp.

1.

Prowadzenie
srodowiskowych domow

wptyn^^y

Liczba ofert
ocenionych
pozytywnie

Liczba ofert,
ktore uzyskaty
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do Starostwa
Powiatowego
w Koninie

wzgl^dem
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wymagan^
Nose punktow
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0

0

0

0

pod

Uwagi

Powiatu dotacji

samopomocy
dia osob z zaburzeniami
psychicznymi

Konkurs
rozstrzygni^to
w 2017 r.
zadanie
realizowane w
latach 2018-

2019
2.

Ochrona i promocja
zdrowia

3

3

3

3

3.

Wsparcie rodziny i
promocja pieczy
zast^pczej - organizacja
Powiatowych Dni Rodziny

1

1

1

1

4.

Kultura, sztuka, ochrona
dobr kultury i tradycji I
Konkurs

13

12

10

10

5.

upowszechniania i
wspierania kultury fizycznej

12

12

11

11

6.

Edukacja ekologiczna i
ochrona dziedzictwa
przyrodniczego

3

3

3

3

1 oferta nie
speinHa
wymogdw
formalnych, 2
nie uzyskaty
wymaganej
liczby punklow
1 oterta nie
spetnita
wymogow
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3 eferty nie
spetn^y
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tormalnych

7.

Oswiata i wychowame

8

6

5

5

8.

Nieodptatna pomoc prawna

4

2

2

1

9.

Turystyka i krajoznawstwo

1

1

1

1

45

40

35

34
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wymaganej
minimalne)
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oferta by+a
zto^ona na 2
punkty (powinny
bye trzy).
Realizacja w
2019 r.
Realizacja w
latach 20192021

Razem

Ogotem na ogtoszone w 2018 roku przez Zarz?d Powiatu Koninskiego konkursy na
realizacj^ zada^^ publicznych wpiyn?fo 45 ofert, z czego 10 uzyskato negatywn? ocen?
formalna lub nisk? ocen? merytoryczn^ (ponizej 30 pkt.)- Z wytonionymi oferentami
podpisano 34 umowy na realizacj^ zada^ publicznych. W przypadku nieodpiatnej pomocy
prawnej wybrano 1 ofert^, ktora uzyskafa najwi?ksza liczb? punktbw i zostata zfozona w
cafym zakresie zadania.

Szczegofowe dane dotyczace wysoko^ci przyznanych dotacji na poszczegolne
zadania publiczne zlecone przez Zarz^d Powiatu Koninskiego organizacjom pozarzadowym
w ramach otwartych konkursbw ofert znajduja si? w tabeli stanowi^cej zat^cznik nr 1
do niniejszego sprawozdania, z zaznaczeniem, ze wykazane kwoty dotycz^ zadah
zrealizowanych w 2018 r.

1.2. Zadania zlecane z pomini?ciem otwartego konkursu ofert

W drodze pozakonkursowej z inicjatywy organizacji pozarz^dowych do Zarz^du
Powiatu Koninskiego w 2018 roku zgtoszono trzy oferty, z ktorych jedna uzyskate
dofinansowanie w kwocie 1.350,25 zf - Stowarzyszenie Polska Gospodyni. Pozostali

oferenci odmbwili przyj?cia zaproponowanej kwoty dotacji

2. Wspdtpraca pozafinansowa Powiatu Koninskiego z organizacjami pozarz^dowymi

i innymi uprawnionymi pod m iota mi w roku 2018
Wspofpraca pozafinansowa powiatu koninskiego z organizacjami pozarz?dowymi
i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzona byfa w kierunku rozwijania partnerstwa
mi?dzy samorz?dow^ admtnistracj^ publiczn? a organizacjami pozarzadowymi.

Trwatym procesem odbywaj^cym si przez caty 2018 rok byto wzajemne
informowanie si

o kierunkach dziateinosci i planowanych przedsiwziciach,

ze szczegolnym nasileniem na etapie opracowania i konsultowania Programu wspofpracy
na rok 2018. Narz^dziem stuz^cym realizacji tego zadania byta aktualizowana na biez^co
zaktedka ,,Wspotpraca z organizacjami pozarz^dowymi" w BIP Starostwa Powiatowego
w Koninie oraz zatozona w 2015 roku zaktedka ,,Organizacje pozarz^dowe" na stronie
internetowej powiatu koniriskiego www.powiat.konin.pl. Wsrod informacji, jakie publikowane
s^ w BIP lub na stronie internetowej powiatu znaiezc mozna:
•akty prawa miejscowego dotycz^ce NGO, w tym roczne programy wspotpracy
na poszczegdlne lata,
•wykaz organizacji pozarz^dowych dziatej^cych na terenie powiatu,

•wykaz organizacji pozytku publicznego, maj^cych siedzib^ na terenie powiatu
koniriskiego,
•sprawozdania z realizacji

programdw wspotpracy powiatu

z organizacjami

pozarz^dowymi za poszczegdlne lata,
•biez^ce ogtoszenia, ktdrych pojawienie si^ kazdorazowo byto sygnalizowane
na stronie internetowej powiatu w ,,Aktualnosciach",
•informacje o ogteszanych przez Zarz^d Powiatu Koniriskiego otwartych konkursach
ofert oraz wynikach i rozstrzygni^ciach konkursow, a takze informacje o dotacjach
przyznawanych przez Zarz^d Powiatu Koniriskiego w drodze pozakonkursowej,
•map aktywnosci organizacji pozarz^dowych.

Program wspdtpracy Powiatu Koniriskiego z organizacjami pozarzadowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o dziateinosci pozytku publicznego i o woiontariacie na rok 2018 byt konsultowany zgodnie
z trybem okreslonym przez Rad^ Powiatu Koniriskiego w uchwale nr XV/105/2012
z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie szczegotowego sposobu konsultowania projektow aktow

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

Program wspotpracy powiatu z organizacjami pozarz^dowymi w 2018 roku zaktedat
tworzenie wspdlnych zespotbw o charakterze doradczym i inicjatywnym. W okresie
sprawozdawczym w powiecie dziatete Rada Seniordw Powiatu Koniriskiego. Zgodnie
z Regutaminem Pracy Rady Seniordw Powiatu Koniiiskiego, uchwalonym przez Zarz^d

Powiatu Koniii skiego 13 lutego 2013 roku Rada liczy 16 osob: 14 seniorow zgtoszonych

przez samorzady gminne powiatu koniriskiego oraz 2 przedstawicieli Rady Powiatu
Koniriskiego. W zespole tym pracuje rowniez przedstawiciel Starosty Koniriskiego.
Do zadari Rady naleZy m.in. wspotpraca z organizacjami i instytucjami, ktbre zajmuja si^
problemami osbb starszych w powiecie oraz inicjowanie przedsi?wzi?c zmierzajacych
do integracji spotecznej seniorbw. W okresie sprawozdawczym aktywnosc seniorbw
przyczynita si? do organizacji kolejnych juz edycji wydarzeri, m. in.: Powiatowego Dnia
Seniora, ktdry odbyt si? wspbinie z Powiatowymi Dniami Rodziny w Licheniu Starym,
spaceru z kijkami po zdrowie, ktory miat miejsce we Wtadzimirowie czy konkursu
fotograficznego dla seniorow pod hastem f,Pi?kna Nasza Polska cata - nasze tradycje".

Ponadto w okresie sprawozdawczym swoja dziatalnosb kontynuowata Rady
Dziatelno^ci Pozytku Publicznego Powiatu Koniriskiego, ktbra rozpocz?te dziatalnosc 9
lutego 2015 r. a w 2018 roku zakoriczyta swoja kadencj?. W zwiazku z tym odbyly si? wybory
do Rady Pozytku Publicznego w kadencji na lata 2019-2021. Do jej gtbwnych zadari Rady
nale^ato opiniowanie aktow prawnych zwiazanych z dziatalnosci^ organizacji
pozarzadowych w powiecie koniriskim.

Zgodnie z dyspozycja zawart^ w Programie wspoipracy Powiatu Koninskiego
z organizacjami pozarz^dowymi Zarz^d Powiatu Koniriskiego powotat komisj? konkursowa
ds. opiniowania ofert sktadanych w otwartych konkursach na rok 2018. Nabor cztonkow

komisji odbyi si? zgodnie z zasadami okreslonymi w Programie wspoipracy na rok 2018.
W pracach komisji procz przedstawicieli Zarz^du Powiatu (tj. pracownikbw Starostwa
Powiatowego w Koninie i jednostek organizacyjnych powiatu), udziat brali przedstawiciele
organizacji pozarzadowych i innych uprawnionych podmiotbw. Komisja kazdorazowo
po rozpatrzeniu ofert, ktbre wptyn?ty na otwarte konkursy ogtaszane przez Zarzad Powiatu
Koniriskiego, dokonywafa ich oceny pod wzgl?dem formalnym i merytorycznym. Informacje
o wynikach swojej pracy wraz z rekomendacja organizacji pozarzadowych do otrzymania
dotacji komisja przekazywata Zarzadowi Powiatu Koniriskiego.

Procedura wzajemnego informowania si? dotyczyta nie tylko kierunkbw planowanych
dziatari, ale rowniez przekazywania informacji organizacjom pozarzadowym i innym

uprawnionym podmiotom o tematyce i terminach bezptatnych szkoleri i konferencji
realizowanych przez instytucje zewn?trzne czy mozliwosciach pozyskiwania ^rodkbw
finansowych z innych ^rbdet. Informacje te byly przesyfane najcz?sciej droga elektroniczna
oraz ogtaszane w BIP i na ,,Aktuainosciach".

Powiat swiadczyl rbwniez pomoc przedstawicielom sektora pozarzadowego w formie

udost?pniania nieodplatnie sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Koninie,

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

Wspolnie z organizacjami pozarz^dowymi w 2018 roku Starostwo Powiatowe
w Koninie oraz jednostki organizacyjne powiatu organizowaty szereg akcji promuj^cych
zdrowie. W obszarze profilaktyki i promocji zdrowia odbyty si^ konkursy, otimpiady,
mistrzostwa, szkolenia, ktbrych zasadniczym celem byto promowanie zdrowego stylu zycia
poprzez zmian? nawykbw zywieniowych, aktywnosc ruchow^, przeciwdziatanie zjawiskom
uzaleznienia, a takze akcje poboru krwi. Zadania te byty realizowane i wspotfinansowane w
ramach Kalendarza imprez z promocji i ochrony zdrowia na 2018 rok.
Wraz z ludowymi zespolami sportowymi i uczniowskimi klubami sportowymi
organizowano przedsi?wzi?cia o charakterze sportowo-rekreacyjnym, spartakiady, zawody,
mistrzostwa dla mieszkahcow powiatu w roznych grupach wiekowych. Te zadania
wspotfinansowane byty przez powiat koniriski zgodnie z Kalendarzem Imprez Sportowych
na rok 2018.
Organizowane przez Starostwo Powiatowe w Koninie wydarzenia i imprezy byty

okazj^ do dziataii informacyjnych oraz prezentacji dorobku artystycznego, kulinarnego
i r?kodzielniczego dla wielu stowarzyszeri prowadz^cych dziatalnosb w tym obszarze.
Zasadnicz^ rol? odegraty tu stowarzyszenia k6t gospodyh wiejskich oraz stowarzyszenia
promuj^ce swoje gminy. Przedsi?wzi?cia z dziedziny kultury, sztuki, ochrony dobr kultury
byty wspotfinansowane w ramach Kalendarza Imprez na rok 2018 w kategoriach: kultura,
turystyka i promocja.

W minionym roku powiat wt^czyt si? rowniez w ogblnopolsk^ akcj? polegaj^c^
na przekazaniu 1% podatku na rzecz organizacji pozytku publicznego. Na stronie

internetowej powiatu znajdowata si? informacja o moziiwosci wptacenia 1 % podatku na OPP
dziataj^ce na rzecz mieszkancow powiatu koniriskiego. Aktualny wykaz organizacji pozytku
publicznego znajduje si? w BIP w zaktadce Wspopraca z organizacjamipozarzQdowymi.
Ponadto w okresie sprawozdawczym

patronatem Starosty Koniriskiego

obejmowanych byto wiele dziatah i przedsi?wzi?c, ktbre realizowaty organizacje
pozarz^dowe na terenie powiatu koniriskiego.

3. Ocena realizacji programu
Program wspotpracy powiatu koniiiskiego z organizacjami pozarz^dowymi
na rok 2018 zaktadat ocen? jego realizacji w dwoch ptaszczyznach: finansowej
i pozafinansowej.

Wspbtpraca finansowa oceniana jest poprzez liczb? ogtoszonych otwartych
konkursow ofert, liczb? organizacji pozarzadowych i innych uprawnionych podmiotow
realizujacych zadania publiczne zlecone przez powiat oraz wysokosc srodkow finansowych

przeznaczonych przez powiat na realizacj? zadari we wspdtpracy z organizacjami
pozarzadowymi.

W 2018 roku Zarzad Powiatu Koniriskiego w ramach zaplanowanych na realizacj?
Programu srodkow tj. 1.581.573,64 zt, udzielit uprawnionym podmiotom dotacji
na t^czn^ kwot? 1.762.106,62 zt. (tj. 111,41%). Wi?ksze wykonanie spowodowane jest
zwi?kszeniem, w trakcie roku, dotacji na prowadzenie ^rodowiskowych Domow
Samopomocy.
Wszystkie zlecone w okresie sprawozdawczym zadania zostaty zrealizowane

i rozliczone zgodnie z przyj?tym harmonogramem dziatari i kosztorysem stanowi^cym
zat^czniki do umdw. Dwie organizacje zwrdcity niewykorzystan^ dotacj^ w t^cznej kwocie
12,45 zt. Zwrot nast^pil w styczniu 2019 r. Pozostate organizacje pozarz^dowe, ktbrym

Zarz^d Powiatu Konirtskiego udzielit dotacji na realizacje zadaii publicznych, wykorzystaly
przekazane srodki w catosci.
Reasumuj^c, roczny Program wspotpracy Powiatu Koniiiskiego 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 pozarzadowymi oraz pobudzanie aktywnosci trzeciego

sektora. Dzi?ki temu zadania publiczne realizowane sa skutecznie i na odpowiednim
poziomie przy wykorzystaniu potencjatu, jakim dysponuj^ NGO, ktdre maja niezaprzeczalny
wptyw na aktywno^d srodowisk iokalnych i catej spotecznosci powiatu koniiiskiego.

Zatacznik nr 1
dosprawozdaniazreatizacji Programu wspolpracy Powiatu Koninskiego
t organizacjami pozarzadowvmi oraz podmintami wymienionymi w an,. 3 ust. 3
iwy z dnia 24 kwieinia 2003 r o dziatalnusci poZytku publicznego i 0 woloniariac
za201Srok

Zestawienie dotacji
na wsparcie lub powierzenie realizacji zadah publicznych organizacjom

pozarz^dowym i innym uprawnionym podmiotom przez Powiat Koniriski w 2018 roku
w ramach otwartych konkursow ofert
Przyznana
Lp.

Nazwa zadania

Zakres zadania

dotacja

(wzt)

1

Prowadzenie
srodowiskowych
domow

samopomocy

1. BProwadzenie Srodowiskowegodomu samopomocy typu B dla 35
osob uposledzonych umystowo - Srodowiskowy Dom Samopomocy
m, Doktora Piotra Janaszka Fundacji Mielnica - kontynuacja
dziatalnosci"

736.050,00 Fundacja nMielnica"
zt w Koninie

2. BProwadzenie ^rodowiskowego domu samopomocy typu B dla 30
osob z zaburzeniami psychicznymi z terenu powiatu koniriskiego"

Stowarzyszenie na
Rzecz Osob
630.900,00
N i epetnosp ra wnych
zt
BRadosc" w
Gt?bockiem

Razn

Nieodptatna

"

pomoc prawna

1. BBlizej obywatela"

Rmm

1. ,,Energia pokoleri"

2. XV Rychwalskie Impresje Muzyczne- Piknik Orkiestr

3. .Atchitektoniczni swiadkowie odradzaj^cej si^ Niepodlegtej!" warsztaty sakralnego dziedzictwa architektonicznego
dla dzieci z gmin: Golina, Kramsk, Wilczyn, Skulsk.

1.366.950,00
zt
Towarzystwo
182.177,64 Inicjatyw
zt Obywatelskich,
Konin
182.177,64
zl
Towarzystwo
3rzyjaci6t Dzieci
oddziat
4.000,00
jowiatowy
w Koninie
Stowarzyszenie
6.040,00 Vida Artist
Stowarzyszenie
Klub Biegacza
2.000,00
,Wartko"

ochrony dobr

4. Festiwal Historii i Kultury im. Marcina ze Stawska herbu
Zaremba

Stowarzyszenie
4.834,50 Pracownia
Stawsk

kultury
i dziedzictwa

5. Plener maiarski ,Na Zychlirisk^ nut?"

Stowarzyszenie
4.200,00 Przyjacidt
^ychlina

6, Spiewac kazdy mo2e

Wilczyriskie
2.170,00 Towarzystwo
^uzyczne

7. Zaj?cia artystyczne dla dzieci i mtodziezy z terenu Gminy
Kramsk i Gminy Slesin

Stowarzyszenie
na Rzecz
7.700,00
Tozwoju Kultury
wGminie Kramsk

8, ZaMotani tradycjami-warsztaty kulturowe

3.955,00

Stowarzyszenie
WioskowoMi

9. ,,Na szlaku Piasta Kotodzieja"

4.500,00

Stowarzyszenie
^chotmcza straz
3ozarna w
Oelinowie

10. Spiewaj, grajitaiicz

7.900,00 Ochotnicza StraZ

Kultura sztuka,

III

Nazwa

organizacji

narodowego

1konkurs

Przyznana
Lp.

Zakres zadania

Nazwa zadania

dotacja

(wzl)

Nazwa

organlzacji
PoZarna w
Rye h wale

mum

IV

O&wiata
i wychowanie

1. aPrzezyjesz? Sprawdz jak nam pom^c"

2.987,63 zt

Stowarzyszenie
.Bezpieczny Konin"

2. ,,Patriotyzm - postawa czy slogan?"

4.000,00 zt

Stowarzyszenie
,Razem dla Szkdt"

3. Pi^knanasza Polskacala...

4.500,00 zt OSP Rychwat

4. V Plenerawy Teatr Mlodego Aktora

3.700,00 zt

5. Maty i du2y patriota

Wilczyriskie
4.799,92 zt Stowarzyszenie
Promocji i Rozwoju

Razam
1. Anatomia tormy - sykl warsztatow edukacyjnych na utworzone)
^ciezce przyrodniczo-edukacyjnej

Edukacja
ekologiczna

V

2.Nasza mata ekologia - edukacja ekologiczna dzieci i mtodziaZy z
wwiatu koniriskiego

(tazani
1. Upowszechnianie gry w pitk nozn^ wsrod dzieci z Zespotu
Szkolno-Przedszkolnego w Slesinie
2. Siatkowka dla ortow - zaj^cia siatkarskie dla dzieci I mtodzieZy
uzdolnionej sportowo z terenu gminy Rzgow

10.000,00 zt

4.630,00 zt

Stowarzyszenie
Wioskowo Ml
Zwi^zek
Harcerstwa
Polskiego - Huflec
Konin
Stowarzyszenie
EkologicznoKulturalne ,,EkoLogiczni"

21.180,00 zf
3.000,00 UKS .Orl^ta"
Ludowy Zespdt
3-000,00 Sportowy Orzet
Osiecza
3.000,00

4. Szkolenie w zakresie pitki noZnej dzieci i mtodzieZy uzdolnionej
sportowo z tetenu Gminy Golina

3.000,00
3.000,00

Uczniowski Klub
Sportowy Lipice

LZS POLONIA
Golina
Stowarzyszenie
nRazem dla szkbt"

6. Szkolenie z badmintona dla dzieci i mtodziezy w UKS Plomyk
M^kolno

3.000,00

UKS PLOMYK

7. Zaj^cia pitkarskie dla dzieci i mtodzieZy uzdolnionej sportowo z
erenu Gminy Rzgow

3.000,00

GKS RZGOW

kultury fizycznej 8. Siatkowka dla ortow - zaj^da siatkarskie dla dzieci i mtodzieZy
uzdolnionej sportowo z terenu gminy Rzgdw

3.000,00

9. Organizacja zai^c i treningow w zakresie pitki noZnej dla dzieci i
mtodziezy uzdolnionej sportowo z terenu Gminy Stare Miasto

3.000,00

10. Szkolenie i podnoszenie poziomu sportowego dzieci w ramach
irzygotowari do sezony pitkarskiego pitki noznej w roku 2018 w
gminie Kramsk

Stowarzyszenie
3.600,00 Sportu i Rekreacji
w Kramsku

11. Zaj^cia z pitki siatkowej dla grupy dziewcz^t i chtopcow ze
Szkoty Podstawowej w Sompolnie

UKS ..Maraton"
3.000,00 przy SP w
Sompolnie

12. Prcwadzenie zaj^c sportowych z zakresu pilki noZnej dla dzieci

Ludowy Klub
Sportowy
4.200,00
Zjednoczeni
Rychwat

Wspieranie

i

M^kolno

upowszechnianie

tuxm

VII

6.550,00 zt

3. Szkolenie w zakresie pitki noznej i unihokeja oraz organizacja i
udziat w rozgrywkach pHkarskich dla dzieci i mtodzieZy w gminie
Grodziec

5. Organizacja zajf c sportowych

Stowarzyszenie
Vida Artis

19.987,55 zt

i ochrona
3.nBarbastella - nietoperze naszymi sprzymierzertcami"
dziedzictwa
przyrodniczego

VI

47.299,50 zf

Ochrona1
promocja
zdrowla

1. Autoterapia w wykorzysianiu technik terapeutycznych taklch jak;
PNFPIRiMcKenziego

LZS ORZEL
Stowarzyszenie
Warta Rum in

^4flflfl^fW
Stowarzyszenie
Protilaktyki
6,361.68 zt Spotecznej
-Horyzont"
w Wilczynie

Lp.

Nazwa zadania

Zakres zadania

Przyznana
dotacja

(wzt)
2. Prozdrowotna postawa zyciowa w^rdd dzieci j mlodzieZy

6.000.00 zt

Stowarzyszenie
^Razem dta szkoT

3.^yimyZdrawo"

4.000,00 zt

Towarzystwo
Przyjaciot Dzieci
Oddziat Powiatowy
w Koninte

Razam

Wsparcie rodziny 1. Organizacja Powialowych Dni Rodziny"
VIM i system pieczy
zast^pczej
Razam

IX

Turystyka
1 krajoznawstwo

1. nProwadzeniu centrum intormacji turystycznej dla powiatu
konihskiego w latach 2015-2018™

Razam

X

Dotacje z
pomini$ciem
otwartego

Nazwa

organizacji

1. "VIII Ogolnopolski Zjazd K6t Gospodyh Wiejskich i Innych
Organizacji Kobiecycb z Terendw Wiejskich - Przegl^d Zespotdw
Folkbrystycznych"

16^61,68 Zt
Towarzystwo
Przyjaciot Dzieci
12.000 z(
Oddziat powiatowy
w Koninie
12.000 zt
Lokalna
Organizacja
60.000 zi Turystyczna
MARINA
w Koninie

eaooozt
Stowarzyszenie
1.350,25 zt Pol ska Gospodyni
1.350,25 zt

konkursu ofert
L^czna kwota dotacji

1.762.106,62 zt

