Sprawozdanie
z realizacji
Programu współpracy Powiatu
Konińskiego z organizacjami
pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie w 2018 r.

Kwiecień 2019 rok

Rada Powiatu Konińskiego uchwałą nr XXXVII/248/2017z dnia 23 listopada 2017 r.
w sprawie Programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie określiła cele, zasady, zakres oraz formy
współpracy z organizacjami trzeciego sektora, a także wskazała priorytetowe dziedziny,
których ma dotyczyć współpraca w 2018 roku oraz określiła wysokość środków na realizację
poszczególnych zadań. W dokumencie Rada wyznaczyła również okres realizacji
oraz

wskazała

sposoby

jego

wykonania

i

oceny.

Program

powstał

we współpracy z organizacjami pozarządowymi, wydziałami Starostwa Powiatowego
w Koninie oraz jednostkami organizacyjnymi powiatu. Ponadto podlegał konsultacjom
zgodnie z zasadami określonymi przez Radę Powiatu Konińskiego uchwałą nr XV/105/2012
z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji
pozarządowych.
Głównym celem programu było określenie czytelnych zasad współpracy powiatu
z organizacjami pozarządowymi, a w szczególności zlecania im do realizacji zadań
publicznych będących jednocześnie zadaniami powiatu. Współpraca z organizacjami
pozarządowymi w 2018 roku realizowana była na dwóch płaszczyznach:
1) finansowej – w formie wspierania bądź powierzania realizacji zadań publicznych
poprzez udzielanie dotacji w drodze otwartych konkursów ofert lub z pominięciem
otwartego konkursu ofert,
2) pozafinansowej – m.in. poprzez wzajemne informowanie się o planowanych
kierunkach działalności, konsultowanie z organizacjami pozarządowymi aktów
normatywnych w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej czy tworzenie
wspólnych zespołów o charakterze doradczym.
1. Współpraca finansowa powiatu konińskiego z organizacjami pozarządowymi
i innymi uprawnionymi podmiotami w roku 2018
1.1. Zadania zlecane w drodze otwartych konkursów ofert
Program współpracy konstruowany był na podstawie projektu budżetu powiatu
konińskiego na rok 2018. Planowane środki finansowe, które w formie dotacji miały być
przekazane organizacjom pozarządowym na realizację przez nie zadań publicznych
w 2018 roku wyniosły ogółem 1.762.106,62 zł. Zarząd Powiatu Konińskiego ogłosił
8 konkursów. Konkursy te dotyczyły poniższych zadań:
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1) prowadzenie środowiskowych domów samopomocy – 0; w 2017 r. ogłoszono konkurs
na realizację zadania w latach 2018-2019;
2) ochrony i promocji zdrowia – 1 konkurs;
3) wsparcia rodziny i promocji pieczy zastępczej – 1 konkurs;
4) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, i dziedzictwa narodowego – 1 konkurs;
5) upowszechniania i wspierania kultury fizycznej – 1 konkurs;
6) ekologii, ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa przyrodniczego – 1 konkurs;
7) oświaty i wychowania – 1 konkurs.
8) nieodpłatna pomoc prawna – 1 konkurs; na realizację zadania w 2019 r.
9) turystyka i krajoznawstwo – 1 konkurs; na realizację zadania w latach 2019-2021.
Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące ilości ofert, jakie wpłynęły na ogłoszone
przez Zarząd Powiatu Konińskiego konkursy z uwzględnieniem ofert ocenionych
przez komisję konkursową pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym
oraz z liczbą udzielonych dotacji.

Lp.

1.

Konkurs

Prowadzenie
środowiskowych domów
samopomocy
dla osób z zaburzeniami
psychicznymi

Liczba ofert,
które
wpłynęły
do Starostwa
Powiatowego
w Koninie

Liczba ofert
ocenionych
pozytywnie
pod
względem
formalnym

Liczba ofert,
które uzyskały
wymaganą
ilość punktów
w ocenie
merytorycznej

Liczba
udzielonych
przez Zarząd
Powiatu dotacji

Uwagi

0

0

0

0

Konkurs
rozstrzygnięto
w
2017
r.
zadanie
realizowane w
latach 20182019

2.

Ochrona i promocja
zdrowia

3

3

3

3

3.

Wsparcie rodziny i
promocja pieczy
zastępczej – organizacja
Powiatowych Dni Rodziny
Kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i tradycji I
Konkurs

1

1

1

1

13

12

10

10

4.

5.

upowszechniania i
wspierania kultury fizycznej

12

12

11

11

6.

Edukacja ekologiczna i
ochrona dziedzictwa
przyrodniczego

3

3

3

3

1 oferta nie
spełniła
wymogów
formalnych, 2
nie uzyskały
wymaganej
minimalnej
liczby punktów
1 oferta nie
spełniła
wymogów
formalnych
3 oferty nie
spełniły
wymogów
formalnych
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7.

Oświata i wychowanie

8

6

5

5

8.

Nieodpłatna pomoc prawna

4

2

2

1

9.

Turystyka i krajoznawstwo

1

1

1

1

45

40

35

34

2 oferty nie
spełniły
wymogów
formalnych, 1
nie uzyskała
wymaganej
minimalnej
liczby punktów
2 oferty nie
spełniły
wymogów
formalnych, 1
oferta była
złożona na 2
punkty (powinny
być trzy).
Realizacja w
2019 r.
Realizacja w
latach 20192021

-

Razem

Ogółem na ogłoszone w 2018 roku przez Zarząd Powiatu Konińskiego konkursy na
realizację zadań publicznych wpłynęło 45 ofert, z czego 10 uzyskało negatywną ocenę
formalną lub niską ocenę merytoryczną (poniżej 30 pkt.). Z wyłonionymi oferentami
podpisano 34 umowy na realizację zadań publicznych. W przypadku nieodpłatnej pomocy
prawnej wybrano 1 ofertę, która uzyskała największą liczbę punktów i została złożona w
całym zakresie zadania.
Szczegółowe dane dotyczące wysokości przyznanych dotacji na poszczególne
zadania publiczne zlecone przez Zarząd Powiatu Konińskiego organizacjom pozarządowym
w ramach otwartych konkursów ofert znajdują się w tabeli stanowiącej załącznik nr 1
do niniejszego sprawozdania, z zaznaczeniem, że wykazane kwoty dotyczą zadań
zrealizowanych w 2018 r.
1.2. Zadania zlecane z pominięciem otwartego konkursu ofert
W drodze pozakonkursowej z inicjatywy organizacji pozarządowych do Zarządu
Powiatu Konińskiego w 2018 roku zgłoszono trzy oferty, z których jedna uzyskała
dofinansowanie w kwocie 1.350,25 zł – Stowarzyszenie Polska Gospodyni. Pozostali
oferenci odmówili przyjęcia zaproponowanej kwoty dotacji.
2. Współpraca pozafinansowa Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi
i innymi uprawnionymi podmiotami w roku 2018
Współpraca pozafinansowa powiatu konińskiego z organizacjami pozarządowymi
i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzona była w kierunku rozwijania partnerstwa
między samorządową administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi.
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Trwałym procesem odbywającym się przez cały 2018 rok było wzajemne
informowanie

się

o

kierunkach

działalności

i

planowanych

przedsięwzięciach,

ze szczególnym nasileniem na etapie opracowania i konsultowania Programu współpracy
na rok 2018. Narzędziem służącym realizacji tego zadania była aktualizowana na bieżąco
zakładka „Współpraca z organizacjami pozarządowymi” w BIP Starostwa Powiatowego
w Koninie oraz założona w 2015 roku zakładka „Organizacje pozarządowe” na stronie
internetowej powiatu konińskiego www.powiat.konin.pl. Wśród informacji, jakie publikowane
są w BIP lub na stronie internetowej powiatu znaleźć można:


akty prawa miejscowego dotyczące NGO, w tym roczne programy współpracy
na poszczególne lata,



wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu,



wykaz organizacji pożytku publicznego, mających siedzibę na terenie powiatu
konińskiego,



sprawozdania

z

realizacji

programów

współpracy

powiatu

z

organizacjami

pozarządowymi za poszczególne lata,


bieżące ogłoszenia, których pojawienie się każdorazowo było sygnalizowane
na stronie internetowej powiatu w „Aktualnościach”,



informacje o ogłaszanych przez Zarząd Powiatu Konińskiego otwartych konkursach
ofert oraz wynikach i rozstrzygnięciach konkursów, a także informacje o dotacjach
przyznawanych przez Zarząd Powiatu Konińskiego w drodze pozakonkursowej,



mapę aktywności organizacji pozarządowych.

.
Program

współpracy

Powiatu

oraz podmiotami wymienionymi

Konińskiego

z

organizacjami

pozarządowymi

w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 był konsultowany zgodnie
z trybem określonym przez Radę Powiatu Konińskiego w uchwale nr XV/105/2012
z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji
pozarządowych.
Program współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku zakładał
tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym. W okresie
sprawozdawczym w powiecie działała Rada Seniorów Powiatu Konińskiego. Zgodnie
z Regulaminem Pracy Rady Seniorów Powiatu Konińskiego, uchwalonym przez Zarząd
Powiatu Konińskiego 13 lutego 2013 roku Rada liczy 16 osób: 14 seniorów zgłoszonych
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przez samorządy gminne powiatu konińskiego oraz 2 przedstawicieli Rady Powiatu
Konińskiego. W zespole tym pracuje również przedstawiciel Starosty Konińskiego.
Do zadań Rady należy m.in. współpraca z organizacjami i instytucjami, które zajmują się
problemami osób starszych w powiecie oraz inicjowanie przedsięwzięć zmierzających
do

integracji społecznej seniorów.

W okresie sprawozdawczym aktywność seniorów

przyczyniła się do organizacji kolejnych już edycji wydarzeń, m. in.: Powiatowego Dnia
Seniora, który odbył się wspólnie z Powiatowymi Dniami Rodziny w Licheniu Starym,
spaceru z kijkami po zdrowie, który miał miejsce we Władzimirowie czy konkursu
fotograficznego dla seniorów pod hasłem „Piękna Nasza Polska cała – nasze tradycje”.
Ponadto w okresie sprawozdawczym swoją działalność kontynuowała Rady
Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Konińskiego, która rozpoczęła działalność 9
lutego 2015 r. a w 2018 roku zakończyła swoją kadencję. W związku z tym odbyły się wybory
do Rady Pożytku Publicznego w kadencji na lata 2019-2021. Do jej głównych zadań Rady
należało

opiniowanie

aktów

prawnych

związanych

z

działalnością

organizacji

pozarządowych w powiecie konińskim.
Zgodnie z dyspozycją zawartą w Programie współpracy Powiatu Konińskiego
z organizacjami pozarządowymi Zarząd Powiatu Konińskiego powołał komisję konkursową
ds. opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach na rok 2018. Nabór członków
komisji odbył się zgodnie z zasadami określonymi w Programie współpracy na rok 2018.
W pracach komisji prócz przedstawicieli Zarządu Powiatu (tj. pracowników Starostwa
Powiatowego w Koninie i jednostek organizacyjnych powiatu), udział brali przedstawiciele
organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów. Komisja każdorazowo
po rozpatrzeniu ofert, które wpłynęły na otwarte konkursy ogłaszane przez Zarząd Powiatu
Konińskiego, dokonywała ich oceny pod względem formalnym i merytorycznym. Informacje
o wynikach swojej pracy wraz z rekomendacją organizacji pozarządowych do otrzymania
dotacji komisja przekazywała Zarządowi Powiatu Konińskiego.
Procedura wzajemnego informowania się dotyczyła nie tylko kierunków planowanych
działań, ale również przekazywania informacji organizacjom pozarządowym i innym
uprawnionym podmiotom o tematyce i terminach bezpłatnych szkoleń i konferencji
realizowanych przez instytucje zewnętrzne czy możliwościach pozyskiwania środków
finansowych z innych źródeł. Informacje te były przesyłane najczęściej drogą elektroniczną
oraz ogłaszane w BIP i na „Aktualnościach”.
Powiat świadczył również pomoc przedstawicielom sektora pozarządowego w formie
udostępniania nieodpłatnie sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Koninie,
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zapewniając

sprzęt

i

obsługę

techniczną

w

czasie

zjazdów,

zebrań

i

spotkań

organizowanych przez NGO.
Wspólnie z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku Starostwo Powiatowe
w Koninie oraz jednostki organizacyjne powiatu organizowały szereg akcji promujących
zdrowie. W obszarze profilaktyki i promocji zdrowia odbyły się konkursy, olimpiady,
mistrzostwa, szkolenia, których zasadniczym celem było promowanie zdrowego stylu życia
poprzez zmianę nawyków żywieniowych, aktywność ruchową, przeciwdziałanie zjawiskom
uzależnienia, a także akcje poboru krwi. Zadania te były realizowane i współfinansowane w
ramach Kalendarza imprez z promocji i ochrony zdrowia na 2018 rok.
Wraz z ludowymi zespołami sportowymi i uczniowskimi klubami sportowymi
organizowano przedsięwzięcia o charakterze sportowo-rekreacyjnym, spartakiady, zawody,
mistrzostwa dla mieszkańców powiatu w różnych grupach wiekowych. Te zadania
współfinansowane były przez powiat koniński zgodnie z Kalendarzem Imprez Sportowych
na rok 2018.
Organizowane przez Starostwo Powiatowe w Koninie wydarzenia i imprezy były
okazją do działań informacyjnych oraz prezentacji dorobku artystycznego, kulinarnego
i rękodzielniczego dla wielu stowarzyszeń prowadzących działalność w tym obszarze.
Zasadniczą rolę odegrały tu stowarzyszenia kół gospodyń wiejskich oraz stowarzyszenia
promujące swoje gminy. Przedsięwzięcia z dziedziny kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
były współfinansowane w ramach Kalendarza Imprez na rok 2018 w kategoriach: kultura,
turystyka i promocja.
W minionym roku powiat włączył się również w ogólnopolską akcję polegającą
na przekazaniu 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Na stronie
internetowej powiatu znajdowała się informacja o możliwości wpłacenia 1 % podatku na OPP
działające na rzecz mieszkańców powiatu konińskiego. Aktualny wykaz organizacji pożytku
publicznego znajduje się w BIP w zakładce Współpraca z organizacjami pozarządowymi.
Ponadto
obejmowanych

w
było

okresie
wiele

sprawozdawczym
działań

i

patronatem

przedsięwzięć,

które

Starosty

Konińskiego

realizowały

organizacje

pozarządowe na terenie powiatu konińskiego.
3. Ocena realizacji programu
Program

współpracy

powiatu

konińskiego

z

organizacjami

pozarządowymi

na rok 2018 zakładał ocenę jego realizacji w dwóch płaszczyznach: finansowej
i pozafinansowej.
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Współpraca finansowa oceniana jest poprzez liczbę ogłoszonych otwartych
konkursów ofert, liczbę organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów
realizujących zadania publiczne zlecone przez powiat oraz wysokość środków finansowych
przeznaczonych przez powiat na realizację zadań we współpracy z organizacjami
pozarządowymi.
W 2018 roku Zarząd Powiatu Konińskiego w ramach zaplanowanych na realizację
Programu

środków

tj.

1.581.573,64

zł,

udzielił

uprawnionym

podmiotom

dotacji

na łączną kwotę 1.762.106,62 zł. (tj. 111,41%). Większe wykonanie spowodowane jest
zwiększeniem,

w

trakcie

roku,

dotacji

na

prowadzenie

Środowiskowych

Domów

Samopomocy.
Wszystkie zlecone w okresie sprawozdawczym zadania zostały zrealizowane
i rozliczone zgodnie z przyjętym harmonogramem działań i kosztorysem stanowiącym
załączniki do umów. Dwie organizacje zwróciły niewykorzystaną dotację w łącznej kwocie
12,45 zł. Zwrot nastąpił w styczniu 2019 r. Pozostałe organizacje pozarządowe, którym
Zarząd Powiatu Konińskiego udzielił dotacji na realizacje zadań publicznych, wykorzystały
przekazane środki w całości.
Reasumując, roczny Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami
pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami charakteryzuje się dosyć dużą
różnorodnością. U podstaw jego realizacji leży budowanie dobrych relacji między
samorządem powiatu a organizacjami pozarządowymi oraz pobudzanie aktywności trzeciego
sektora. Dzięki temu zadania publiczne realizowane są skutecznie i na odpowiednim
poziomie przy wykorzystaniu potencjału, jakim dysponują NGO, które mają niezaprzeczalny
wpływ na aktywność środowisk lokalnych i całej społeczności powiatu konińskiego.

Opracował:
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Załącznik nr 1
do sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Konińskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
za 2018 rok

Zestawienie dotacji
na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych organizacjom
pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom przez Powiat Koniński w 2018 roku
w ramach otwartych konkursów ofert

Lp.

Zakres zadania

Nazwa zadania
1. „Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy typu B dla 35
osób upośledzonych umysłowo – Środowiskowy Dom Samopomocy
im. Doktora Piotra Janaszka Fundacji Mielnica – kontynuacja
działalności”

I

Prowadzenie
środowiskowych
2. „Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy typu B dla 30
domów
samopomocy osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu powiatu konińskiego”
Razem

II

Nieodpłatna
pomoc prawna

1. „Bliżej obywatela”

Razem

1. „Energia pokoleń”

2. XV Rychwalskie Impresje Muzyczne- Piknik Orkiestr
3. „Architektoniczni świadkowie odradzającej się Niepodległej!” –
warsztaty sakralnego dziedzictwa architektonicznego
dla dzieci z gmin: Golina, Kramsk, Wilczyn, Skulsk.

III

Kultura sztuka, 4. Festiwal Historii i Kultury im. Marcina ze Sławska herbu
ochrony dóbr Zaremba
kultury
i dziedzictwa 5. Plener malarski „Na żychlińską nutę”
narodowego
I konkurs

Przyznana
dotacja
(w zł)

Nazwa
organizacji

736.050,00 Fundacja „Mielnica”
zł w Koninie
Stowarzyszenie na
Rzecz Osób
630.900,00
Niepełnosprawnych
zł
„Radość” w
Głębockiem
1.366.950,00
zł
Towarzystwo
182.177,64 Inicjatyw
zł Obywatelskich,
Konin
182.177,64
zł
Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci
oddział
4.000,00
powiatowy
w Koninie
Stowarzyszenie
6.040,00 Vida Artist
Stowarzyszenie
Klub Biegacza
2.000,00
„Wartko”
Stowarzyszenie
4.834,50 Pracownia
Sławsk
Stowarzyszenie
4.200,00 Przyjaciół
Żychlina

6. Śpiewać każdy może

Wilczyńskie
2.170,00 Towarzystwo
Muzyczne

7. Zajęcia artystyczne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy
Kramsk i Gminy Ślesin

Stowarzyszenie
na Rzecz
7.700,00
Rozwoju Kultury
w Gminie Kramsk

8. ZaMotani tradycjami-warsztaty kulturowe

3.955,00

Stowarzyszenie
WioskowoMi

9. „Na szlaku Piasta Kołodzieja”

4.500,00

Stowarzyszenie
Ochotnicza straż
Pożarna w
Celinowie

10. Śpiewaj, graj i tańcz

7.900,00 Ochotnicza Straż
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Zakres zadania

Nazwa zadania

Przyznana
dotacja
(w zł)

Nazwa
organizacji
Pożarna w
Rychwale

Razem

IV

Oświata
i wychowanie

47.299,50 zł

1. „Przeżyjesz? Sprawdź jak nam pomóc”

2.987,63 zł

Stowarzyszenie
„Bezpieczny Konin”

2. „Patriotyzm – postawa czy slogan?”

4.000,00 zł

Stowarzyszenie
„Razem dla Szkół”

3. Piękna nasza Polska cała…

4.500,00 zł OSP Rychwał

4. V Plenerowy Teatr Młodego Aktora

3.700,00 zł

5. Mały i duży patriota

Wilczyńskie
4.799,92 zł Stowarzyszenie
Promocji i Rozwoju

Razem
1. Anatomia formy – sykl warsztatów edukacyjnych na utworzonej
ścieżce przyrodniczo-edukacyjnej

19.987,55 zł
6.550,00 zł

2. Nasza mała ekologia – edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży z

V

Edukacja
powiatu konińskiego
ekologiczna
i ochrona
3. „Barbastella – nietoperze naszymi sprzymierzeńcami”
dziedzictwa
przyrodniczego
Razem

1. Upowszechnianie gry w piłkę nożną wśród dzieci z Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Ślesinie
2. Siatkówka dla orłów – zajęcia siatkarskie dla dzieci i młodzieży
uzdolnionej sportowo z terenu gminy Rzgów

10.000,00 zł

4.630,00 zł

Stowarzyszenie
EkologicznoKulturalne „EkoLogiczni”

3.000,00 UKS „Orlęta”
Ludowy Zespół
3.000,00 Sportowy Orzeł
Osiecza
3.000,00

Uczniowski Klub
Sportowy Lipice

4. Szkolenie w zakresie piłki nożnej dzieci i młodzieży uzdolnionej
sportowo z terenu Gminy Golina

3.000,00

LZS POLONIA
Golina

3.000,00

Stowarzyszenie
„Razem dla szkół”

6. Szkolenie z badmintona dla dzieci i młodzieży w UKS Płomyk
Mąkolno

3.000,00

UKS PŁOMYK
Mąkolno

7. Zajęcia piłkarskie dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo z
terenu Gminy Rzgów

3.000,00 GKS RZGÓW

8. Siatkówka dla orłów – zajęcia siatkarskie dla dzieci i młodzieży
uzdolnionej sportowo z terenu gminy Rzgów

3.000,00

LZS ORZEŁ
Osiecza

9. Organizacja zajęć i treningów w zakresie piłki nożnej dla dzieci i
młodzieży uzdolnionej sportowo z terenu Gminy Stare Miasto

3.000,00

Stowarzyszenie
Warta Rumin

10. Szkolenie i podnoszenie poziomu sportowego dzieci w ramach
przygotowań do sezony piłkarskiego piłki nożnej w roku 2018 w
gminie Kramsk

Stowarzyszenie
3.600,00 Sportu i Rekreacji
w Kramsku

11. Zajęcia z piłki siatkowej dla grupy dziewcząt i chłopców ze
Szkoły Podstawowej w Sompolnie

UKS „Maraton”
3.000,00 przy SP w
Sompolnie
4.200,00

Razem

VII

Związek
Harcerstwa
Polskiego – Hufiec
Konin

21.180,00 zł

12. Prowadzenie zajęć sportowych z zakresu piłki nożnej dla dzieci

Ochrona i
promocja
zdrowia

Stowarzyszenie
Wioskowo MI

3. Szkolenie w zakresie piłki nożnej i unihokeja oraz organizacja i
udział w rozgrywkach piłkarskich dla dzieci i młodzieży w gminie
Grodziec

5. Organizacja zajęć sportowych

Wspieranie
i
VI
upowszechnianie
kultury fizycznej

Stowarzyszenie
Vida Artis

1. Autoterapia w wykorzystaniu technik terapeutycznych takich jak:
PNF PIR i McKenziego

Ludowy Klub
Sportowy
Zjednoczeni
Rychwał

34.800,00
Stowarzyszenie
Profilaktyki
6.361,68 zł Społecznej
„Horyzont”
w Wilczynie
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Zakres zadania

Nazwa zadania

3. „Żyjmy Zdrowo”

Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci
4.000,00 zł
Oddział Powiatowy
w Koninie

Razem

1. „Prowadzeniu centrum informacji turystycznej dla powiatu
konińskiego w latach 2015 – 2018””

Razem

X

Dotacje z
pominięciem
otwartego
konkursu ofert

Stowarzyszenie
„Razem dla szkół”

6.000,00 zł

Wsparcie rodziny 1. Organizacja Powiatowych Dni Rodziny”
VIII i system pieczy
zastępczej

Turystyka
i krajoznawstwo

Nazwa
organizacji

2. Prozdrowotna postawa życiowa wśród dzieci i młodzieży

Razem

IX

Przyznana
dotacja
(w zł)

1. "VIII Ogólnopolski Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich i Innych
Organizacji Kobiecych z Terenów Wiejskich – Przegląd Zespołów
Folklorystycznych"

16.361,68 zł
Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci
12.000 zł
Oddział powiatowy
w Koninie
12.000 zł
Lokalna
Organizacja
60.000 zł Turystyczna
MARINA
w Koninie
60.000 zł
Stowarzyszenie
1.350,25 zł Polska Gospodyni
1.350,25 zł

Łączna kwota dotacji

1.762.106,62 zł
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