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OGŁOSZENIE 

 

ZARZĄD POWIATU W POZNANIU 

 

ogłasza, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817 j.t. ze zm.) oraz uchwały Nr XXXIV/484/V/2017 Rady Powiatu  

w Poznaniu z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie: przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy 

Powiatu Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 

3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018”, 

 

OTWARTY KONKURS OFERT 

NA REALIZACJĘ ZADAŃ POWIATU POZNAŃSKIEGO (WSPARCIE/POWIERZENIE) 

W ROKU 2018 W ZAKRESIE: 

 

I. Rodzaj zadania 

Edukacja 

(rodzaj zadania) 

WSPIERANIE: 

• wycieczki edukacyjne dla uczniów szkół z minimum trzech gmin należących do powiatu 

poznańskiego, prezentujące atrakcje powiatu poznańskiego, 

(nazwa zadania priorytetowego) 

• wspieranie działań edukacyjnych integrujących dzieci i młodzież z terenu powiatu 

poznańskiego (np. konkursy, programy edukacyjne, wydawnictwa, festiwale, cykle zajęć 

edukacyjnych odbywających się na terenie powiatu poznańskiego). 

(nazwa zadania priorytetowego) 

POWIERZANIE: 

• wspieranie działań edukacyjnych integrujących dzieci i młodzież z terenu powiatu 

poznańskiego (np. konkursy, programy edukacyjne, wydawnictwa, festiwale, cykle zajęć 

edukacyjnych odbywających się na terenie powiatu poznańskiego) 

(nazwa zadania priorytetowego) 
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1) Tytuł zadania: Konkurs wiedzy o powstaniu wielkopolskim dla uczniów szkół z powiatu 

poznańskiego. 

Opis zadania: organizacja oraz przeprowadzenie konkursu o tematyce patriotycznej dotyczącej 

Powstania Wielkopolskiego z okazji przypadającej w 2018 roku 100. rocznicy odzyskania 

niepodległości oraz powstania wielkopolskiego adresowany do uczniów szkół z minimum 

trzech gmin z terenu powiatu poznańskiego. W ramach projektu oferent zobowiązany jest 

przeprowadzić turniej wiedzy. 

Adresaci zadania: uczniowie szkół z terenu powiatu poznańskiego 

Termin zadania: 2 kwietnia – 30 listopada 2018 roku. 

 

2) Tytuł zadania: Dotknij historii – konkurs plastyczny dla uczniów szkół z powiatu poznańskiego 

Opis zadania: organizacja oraz przeprowadzenie konkursu plastycznego polegającego  

na zaprojektowaniu odznaki o tematyce patriotycznej dotyczącej Powstania Wielkopolskiego 

adresowanego do uczniów szkół z minimum trzech gmin z terenu powiatu poznańskiego.  

W ramach projektu oferent zobowiązany jest przeprowadzić konkurs plastyczny i wyłonić 

zwycięski projekt oraz przedstawić go Zleceniodawcy w formie elektronicznej. 

Adresaci zadania: uczniowie szkół z terenu powiatu poznańskiego 

Termin zadania: 2 kwietnia – 30 października 2018 roku. 

 

Kultura i sztuka 

(rodzaj zadania) 

WSPIERANIE: 

• upowszechnianie kultury ze szczególnym nastawieniem na dzieci i młodzież z powiatu 

poznańskiego, 

(nazwa zadania priorytetowego) 

• organizacja/wspieranie imprez mających znaczenie dla rozwoju kultury i integracji 

społeczności powiatu poznańskiego, 

(nazwa zadania priorytetowego) 

• wydawanie niekomercyjnych, niskonakładowych wydawnictw w postaci drukowanej  

oraz innych technik zapisu, dotyczących tradycji i kultury powiatu poznańskiego, 

(nazwa zadania priorytetowego) 

 

• wspieranie produkcji filmowych dotyczących dorobku kulturalnego mieszkańców powiatu 

poznańskiego, 

(nazwa zadania priorytetowego) 
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• wspieranie publikacji dotyczących powiatu poznańskiego w szczególności w obszarze kultury  

i sztuki, sportu, turystyki i przedsiębiorczości, 

(nazwa zadania priorytetowego) 

• wspieranie inicjatyw wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

(nazwa zadania priorytetowego) 

• wspieranie inicjatyw upamiętniających 100. rocznicę odzyskania niepodległości i powstania 

wielkopolskiego. 

(nazwa zadania priorytetowego) 

POWIERZANIE: 

• wspieranie inicjatyw upamiętniających 100. rocznicę odzyskania niepodległości i powstania 

wielkopolskiego  

 (nazwa zadania priorytetowego) 

 

1) Tytuł zadania: Cykl koncertów muzyki klasycznej z okazji 100. rocznicy odzyskania 

niepodległości oraz powstania wielkopolskiego dla mieszkańców powiatu poznańskiego 

Opis zadania: organizacja oraz przeprowadzenie cyklu koncertów muzyki klasycznej  

dla mieszkańców powiatu poznańskiego, z okazji przypadającej w 2018 roku 100. rocznicy 

odzyskania niepodległości oraz powstania wielkopolskiego. Zadanie realizowane na terenie 

minimum 3 gmin powiatu poznańskiego. Koncerty zostaną zrealizowane we wnętrzach 

zabytkowych obiektów usytuowanych na terenie powiatu poznańskiego. 

W ramach zadania: 

� opracowanie scenariuszy koncertów, 

� zapewnienie odpowiednich lokalizacji, w których odbędą się koncerty, 

� zapewnienie niezbędnego sprzętu na potrzeby realizacji koncertów, 

� zapewnienie odpowiednich wykonawców, 

� opracowanie, wydanie broszury zawierającej program koncertu (każdy uczestnik koncertu 

powinien otrzymać broszurę), 

� każdy z koncertów powinien trwać minimum 1,5 godziny, 

� koncerty powinny być prowadzone przez profesjonalnego konferansjera według 

przygotowanego scenariusza, 

� promocję koncertów: zaproszenie do udziału w koncertach, rozpropagowanie informacji  

o koncertach na terenie gmin powiatu poznańskiego (np. poprzez plakaty, informacje  

w gminnych gazetkach). 

Adresaci zadania: mieszkańcy gmin powiatu poznańskiego. 

Termin zadania: 2 kwietnia – 10 grudnia 2018 roku. 
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Kultura fizyczna i turystyka 

(rodzaj zadania) 

WSPIERANIE: 

• upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki ze szczególnym nastawieniem na dzieci i młodzież 

z powiatu poznańskiego, 

(nazwa zadania priorytetowego) 

• organizowanie/wspieranie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych o zasięgu 

powiatowym, 

(nazwa zadania priorytetowego) 

• organizowanie/wspieranie przygotowań i uczestnictwa młodzieży reprezentującej powiat 

poznański w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych, 

(nazwa zadania priorytetowego) 

• profilaktyka oraz szkolenia, zapewnianie bezpieczeństwa nad wodami w powiecie poznańskim, 

(nazwa zadania priorytetowego) 

• organizowanie/wspieranie imprez turystycznych i rekreacyjnych skierowanych do rodzin  

z powiatu poznańskiego, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wielopokoleniowej. 

(nazwa zadania priorytetowego) 

 

POWIERZANIE: 

• upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki ze szczególnym nastawieniem na dzieci  

i młodzież z powiatu poznańskiego 

(nazwa zadania priorytetowego) 

1) Tytuł zadania: Mistrzostwa szkół powiatu poznańskiego w różnych dyscyplinach sportowych 

Opis zadania: organizacja Mistrzostw na poziomie szkół podstawowych (w tym klas gimnazjalnych 

przy szkołach podstawowych i ponadpodstawowych) - Igrzyska Dzieci oraz Igrzyska Młodzieży 

Szkolnej) oraz ponadpodstawowych – Licealiada, dla siedemnastu gmin powiatu poznańskiego,  

m. in. w takich dyscyplinach jak: 

− aerobik, 

− koszykówka, 

− siatkówka, 

− siatkówka plażowa, 

− piłka ręczna, 

− piłka nożna, 

− pływanie, 

− badminton, 
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− tenis stołowy, 

− szachy, 

− unihokej, 

− warcaby, 

− halowa piłka nożna, 

− dyscypliny biegowe. 

Organizator zapewni odpowiednie miejsca do organizacji Mistrzostw (…) w zależności  

od dyscypliny, w której odbywa się realizacja imprezy. Powinny być to obiekty sportowe 

przystosowane do prowadzenia określonych imprez sportowych: np. w przypadku pływania – 

pływalnia z trybunami na minimum 50 miejsc oraz szafki dla wszystkich uczestników rywalizacji 

sportowej. 

Organizator zobowiązany jest także do przeprowadzenia uroczystego podsumowania 

współzawodnictwa sportowego szkół w ww. dyscyplinach przede wszystkim na stadionie przy 

Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie. 

Organizator zobowiązany jest do wystawienia baneru/roll – upu promującego Powiat Poznański 

podczas trwania każdej imprezy(baner/roll-up można wypożyczyć nieodpłatnie w Wydziale 

Promocji i Aktywności Społecznej Starostwa Powiatowego w Poznaniu).  

Adresaci zadania: dzieci i młodzież szkolna z siedemnastu gmin powiatu poznańskiego. 

Termin zadania: 9 lutego – 10 grudnia 2018 roku. 

 

• organizowanie/wspieranie imprez turystycznych i rekreacyjnych skierowanych do rodzin  

z powiatu poznańskiego, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wielopokoleniowej 

(nazwa zadania priorytetowego) 

 

1) Tytuł zadania: Śladami Powstania Wielkopolskiego 

Opis zadania: Zorganizowanie wycieczki autokarowej do wybranych miejsc pamięci powstania 

wielkopolskiego położonych na terenie powiatu poznańskiego. Wycieczka prowadzona przez 

przewodnika turystycznego, który przybliży uczestnikom historię powstania wielkopolskiego  

w wybranych miejscach powiatu poznańskiego. Odwiedzenie minimum czterech wybranych 

miejsc związanych z powstaniem wielkopolskim, na przykład: pomnik i tablica pamięci  

w Murowanej Goślinie, pomnik w Pobiedziskach, tablica pamięci w Kostrzynie, groby powstańców 

oraz grób komendanta Straży Ludowej w Puszczykowie, tablica pamięci i pomnik w Stęszewie, 

tablica pamięci oraz grób dowódcy frontu zachodniego w Buku, płyta epitafijna i Muzeum 

Powstania Wielkopolskiego w Lusowie. Zakończenie wycieczki w Lusowie, w Muzeum Powstania 

Wielkopolskiego z zorganizowanym poczęstunkiem dla wszystkich uczestników. 
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Adresaci zadania: mieszkańcy minimum trzech gmin powiatu poznańskiego. 

Termin: 2 kwietnia – 10 grudnia 2018 roku. 

 

2) Tytuł zadania: Rajd turystyczny połączony z rewitalizacją wybranego szlaku turystycznego 

lub trasy turystycznej 

Opis zadania: W pierwszym etapie przeprowadzenie inwentaryzacji i odnowienia oznakowania 

wybranego szlaku turystycznego bądź trasy turystycznej na terenie powiatu poznańskiego. 

Uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń na wykonanie prac inwentaryzacyjnych i znakarskich. 

Znakowanie szlaków musi być zgodne z „Instrukcją znakowania szlaków turystycznych” Polskiego 

Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, dostępną na stronie internetowej 

http://ktpzg.pttk.pl/. Na zakończenie rewitalizacji szlaku przygotowanie rajdu turystycznego dla 

mieszkańców powiatu poznańskiego odnowioną trasą w formie pieszej bądź rowerowej, w 

zależności od długości szlaku. Rajd kończyć się będzie przygotowanym piknikiem bądź ogniskiem. 

Podczas pikniku/ogniska poczęstunek dla wszystkich uczestników, atrakcje dla uczestników (gry, 

zabawy i konkursy dla najmłodszych oraz różnego rodzaju pokazy np. taneczne) oraz wręczenie 

nagród dla zwycięzców rajdu. 

Adresaci zadania: mieszkańcy minimum trzech gmin powiatu poznańskiego. 

Termin: 2 kwietnia - 10 grudnia 2018 roku.  

 

3)   Tytuł zadania: Organizacja spotkania integracyjnego dla rodzin zastępczych z terenu powiatu 

poznańskiego z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego i Dnia Dziecka; 

Opis zadania: W trakcie spotkania zostaną  zorganizowane m.in. warsztaty artystyczne  

i animacje dla dzieci (plastyczne, taneczne, muzyczne itp.), konkursy z nagrodami dla dzieci, 

konkursy dla dzieci i rodziców, pokazowe lekcje gry na instrumentach muzycznych, występ 

artystyczny, poczęstunek. 

Realizator zadania zapewni: 

• miejsce imprezy, nagłośnienie,  

• osobę prowadzącą i moderującą całość imprezy, 

• instruktorów, 

• nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów, 

• dyplomy dla pozostałych uczestników konkursów, 

• występ zaproszonej gwiazdy, 

• poczęstunek: napoje, słodycze, ciepły posiłek dla ok. 200 osób, 

• zabezpieczenie sanitarne imprezy, 
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• uprzątnięcie terenu po zakończeniu imprezy, 

• promocję imprezy poprzez: zaproszenia do udziału w imprezie, rozpropagowanie pikniku 

na terenie gmin powiatu poznańskiego (np. poprzez plakaty, informacje w gminnych 

gazetach oraz na stronach internetowych: powiatu i gmin) oraz promocję imprezy  

w mediach  lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem telewizji lokalnej. 

Adresaci zadania: rodziny zastępcze powiatu poznańskiego oraz dzieci wychowujące się  

w nich (biologiczne oraz w pieczy zastępczej). Liczba uczestników – ok. 200 osób. 

Termin realizacji: sugerowany termin imprezy: 2 maja – 30 czerwca 2018 (impreza powinna odbyć 

się w sobotę), godz. 10.00 - 14.00. 

Pomoc społeczna 

(rodzaj zadania) 

WSPIERANIE: 

• zapobieganie zjawisku przemocy w rodzinie, w szkole i w środowisku lokalnym  

oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom w powiecie poznańskim, 

(nazwa zadania priorytetowego) 

• wspieranie aktywności osób starszych oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu  

i marginalizacji osób starszych, 

(nazwa zadania priorytetowego) 

• promocja i organizacja wolontariatu na terenie powiatu poznańskiego, 

(nazwa zadania priorytetowego) 

• integracja i aktywność społeczna osób z zaburzeniami psychicznymi z powiatu poznańskiego, 

(nazwa zadania priorytetowego) 

• promowanie rozwoju wsparcia środowiskowego dla matek z małymi dziećmi i kobiet w ciąży 

w ramach realizacji programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”, 

(nazwa zadania priorytetowego) 

• wspieranie rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami, 

(nazwa zadania priorytetowego) 

• organizowanie lokalnych i regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych  

i rekreacyjnych o charakterze integracyjnym dla osób z niepełnosprawnościami, 

(nazwa zadania priorytetowego) 

 

• organizowanie szkoleń dla kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces 

rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami, 

(nazwa zadania priorytetowego) 
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• wspieranie działań na rzecz rozwijania aktywności, zainteresowań i uzdolnień osób  

z niepełnosprawnościami z powiatu poznańskiego. 

(nazwa zadania priorytetowego) 

POWIERZENIE: 

• zapobieganie zjawisku przemocy w rodzinie, w szkole i w środowisku lokalnym oraz 

przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom w powiecie poznańskim 

 

1) Tytuł zadania: Realizacja programu rozwoju kompetencji partnerskich i rodzicielskich  

dla mieszkańców powiatu poznańskiego stosujących przemoc w rodzinie 

Opis zadania: Przeprowadzenie programu rozwoju kompetencji partnerskich i rodzicielskich  

w warunkach otwartej grupy działającej w systemie ciągłym. W trakcie realizacji programu  

do grupy dołączać mogą nowi uczestnicy, którzy w pierwszej kolejności biorą udział  

w sesji konsultacyjnej, a następnie w miarę potrzeb w sesjach indywidualnych 

wprowadzających do pracy w grupie. Realizator programu zapewni możliwość kierowania 

przez zespoły interdyscyplinarne i grupy robocze ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

klientów z terenu powiatu poznańskiego do udziału w programie w całym okresie realizacji 

zadania. Realizacja programu winna stanowić uzupełnienie i rozwinięcie oferty oddziaływań 

korekcyjno - edukacyjnych i psychologiczno - terapeutycznych, zawartych w Krajowym 

Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020, a realizator zadania 

zobowiązany jest do zapewnienia co najmniej dwóch trenerów legitymujących się 

certyfikatem specjalisty z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie nadanym przez 

Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego lub Państwową 

Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Zakres tematyczny programu: Formy przemocy, cykl przemocy, metody i techniki 

powstrzymywania zachowań przemocowych, mity, stereotypy i przekonania na temat 

przemocy, ról kobiecych i męskich, planowanie bezpieczeństwa, praca na doświadczeniu 

własnym na tle grupy, eksplorowanie obszarów trudności i doświadczanie wsparcia trenerów 

i grupy, rozwijanie i wzmacnianie pożądanych postaw partnerskich i rodzicielskich w obrębie 

sytemu rodzinnego. 

Adresaci zadania: mieszkańcy powiatu poznańskiego - mężczyźni stosujący przemoc wobec 

osób najbliższych, w szczególności uczestnicy procedury "Niebieskiej Karty" oraz osoby 

skazane przez sądy za przestępstwo przemocy domowej i zobowiązane do udziału  

w oddziaływaniach edukacyjno – terapeutycznych – ok. 15 osób.  

Termin realizacji: 9 lutego – 10 grudnia 2018 roku. 

 

2) Tytuł zadania: Superwizja dla kadr pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie w powiecie poznańskim 

Opis zadania: Przeprowadzenie superwizji dla specjalistów pracujących w gminnych zespołach 

interdyscyplinarnych i powoływanych w ich ramach grupach roboczych ds. przeciwdziałania 
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przemocy w rodzinie na terenie powiatu poznańskiego, obejmującej 2 grupy superwizyjne 

liczące od 6 do 10 osób każda. Superwizja ma mieć charakter konsultacyjno-wspierający,  

a jej celem jest rozwój zawodowy uczestników, w tym doskonalenie umiejętności pracy  

z uczestnikami procedury "Niebieskiej Karty". Realizator szkolenia zobowiązany będzie  

do zapewnienia kadry dydaktycznej (minimum 3 osoby) posiadającej certyfikat Instytutu 

Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w stopniu superwizora pracy  

w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

Zakres tematyczny superwizji: Praktyczne aspekty pracy w obszarze przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie realizowanej przez uczestników superwizji, w tym np. obraz 

psychologiczny osoby doświadczającej przemocy i osoby stosującej przemoc w rodzinie; 

efektywne nawiązywanie kontaktu z osobą podejrzewaną o stosowanie przemocy w rodzinie; 

organizacja i przebieg posiedzenia grupy roboczej. 

Adresaci zadania: Specjaliści pracujący w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 

członkowie zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych gmin powiatu poznańskiego 

(pracownicy socjalni, policjanci, pracownicy oświaty i ochrony zdrowia oraz inni specjaliści - 

łącznie 12 - 20 osób).  

Termin realizacji: 9 lutego – 10 grudnia 2018 roku.  

 

3) Tytuł zadania: Zwiększenie dostępności profesjonalnej oferty pomocowej dla osób 

doświadczających przemocy w rodzinie z powiatu poznańskiego 

Opis zadania: Zapewnienie oferty pomocy psychologiczno - terapeutycznej, uwzględniającej 

konsultację, wsparcie psychologiczne i terapię traumy w modelu EMDR i/lub SE dla osób 

doświadczających przemocy w rodzinie. Realizator przygotuje całościową koncepcję oferty 

pomocowej, zakładającej równy dostęp dla wszystkich mieszkańców powiatu. Realizator 

zobowiązany będzie do zapewnienia kadry specjalistycznej (minimum 4 osoby) posiadającej 

certyfikat Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego lub 

Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w stopniu specjalisty pracy  

w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a ponadto co najmniej 2-letnie 

doświadczenie w świadczeniu usług polegających na konsultacji, wsparciu psychologicznym  

i terapii traumy w modelu EMDR i/lub SE dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. 

Adresaci zadania: Mieszkańcy powiatu poznańskiego - osoby doświadczające  przemocy  

w rodzinie, w szczególności uczestnicy procedury "Niebieskiej Karty" oraz osoby 

pokrzywdzone przestępstwem przemocy domowej – ok. 50 osób.  

Termin realizacji: 9 lutego – 10 grudnia 2018 roku. 
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• wspieranie aktywności osób starszych oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu  

i marginalizacji osób starszych 

(nazwa zadania priorytetowego) 

 

1) Tytuł zadania: „Aktywny e-Senior” 

Opis zadania: organizacja oraz przeprowadzenie cyklu warsztatów edukacyjnych w zakresie 

umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych  

(w tym nauka korzystania min. z komputera, tabletu, smartfona, z internetu, biletomatu) 

adresowanych do seniorów powiatu poznańskiego. Zadanie realizowane na terenie  

co najmniej 3 gmin powiatu poznańskiego. 

W ramach zadania: 

� opracowanie scenariuszy warsztatów realizowanych w ramach zadania, 

� zapewnienie sali i niezbędnego sprzętu na potrzeby realizacji warsztatów, 

� opracowanie, wydanie informatora dotyczącego korzystania z nowoczesnych technologii 

informacyjnych i telekomunikacyjnych, dostosowanego do potrzeb osób starszych (każdy 

uczestnik warsztatów powinien otrzymać taki informator), 

� zorganizowanie na terenie, co najmniej trzech gmin powiatu poznańskiego cyklu 

warsztatów edukacyjnych pod hasłem „Aktywny e-Senior”. Każdy cykl powinien 

uwzględniać: przeprowadzenie warsztatów (po 3 warsztaty w każdej gminie) w zakresie 

upowszechnienia wiedzy oraz nabycia umiejętności korzystania z nowoczesnych 

technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych z uwzględnieniem aspektu 

praktycznego. Grupa warsztatowa nie powinna przekroczyć 10 osób, czas trwania jednego 

warsztatu min. 2 godziny, 

� przeprowadzenie na zakończenie warsztatów ankiety oceniającej, która powinna 

uwzględniać opinię uczestników warsztatów m.in. na temat przydatności uzyskanej wiedzy 

i umiejętności, organizacji warsztatów, sposobu prowadzenia warsztatów przez 

edukatora/edukatorów, materiałów edukacyjnych, 

� sporządzenie sprawozdania z realizacji zadania uwzględniającego analizę ankiet 

wypełnionych przez osoby do których kierowane jest zadanie, 

� promocję warsztatów: zaproszenie do udziału w warsztatach, rozpropagowanie informacji 

o organizowanych warsztatach na terenie gmin powiatu poznańskiego (np. poprzez 

plakaty, informacje w gminnych gazetkach). 

Adresaci zadania: seniorzy z gmin powiatu poznańskiego. 

Termin zadania: 2 kwietnia – 30 listopada 2018 roku. 

 



11 
 

• wspieranie działań na rzecz rozwijania aktywności, zainteresowań i uzdolnień osób  

z niepełnosprawnościami z powiatu poznańskiego 

(nazwa zadania priorytetowego) 

 

1) Tytuł zadania: VI Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych – 

mieszkańców Powiatu Poznańskiego pn. „Zlot Talentów” 

Opis zadania: zorganizowanie na terenie powiatu poznańskiego przeglądu twórczości 

artystycznej osób niepełnosprawnych – mieszkańców powiatu poznańskiego. Czas trwania 

imprezy – w godz. od 10.00 do 14.00. 

Proponowane kategorie konkursowe: 

� prezentacje: wokalne, teatralne, 

� malarstwo, 

� teledysk, 

� rzeźba, 

� wybór „Talentu Roku 2018”. 

Realizator zadania: 

a) opracuje i przedłoży wraz z ofertą regulamin przeprowadzenia Przeglądu, określający 

termin, miejsce i zasady zgłaszania uczestników lub prac konkursowych, czas trwania 

prezentacji, tematykę prac malarskich itd. 

b) powoła komisję konkursową, z udziałem ekspertów i przedstawicieli powiatu poznańskiego, 

c) zapewni: 

� scenę, nagłośnienie, osobę prowadzącą i moderującą całość imprezy, 

� nagrody rzeczowe: dla laureatów w każdej kategorii konkursowej (za I, II i III miejsce) 

i nagrodę specjalną dla wybranego spośród wszystkich uczestników „Talentu Roku 2018”, 

� okolicznościowe dyplomy dla pozostałych uczestników poszczególnych kategorii 

konkursowych, 

� oprawę imprezy: konferansjer, występ zaproszonej GWIAZDY (ok. 30 min), 

� zabezpieczenie medyczne i sanitarne imprezy,  

� uprzątnięcie miejsca imprezy po jej zakończeniu, 

� sporządzenie dokumentacji fotograficznej na płycie CD z realizacji zadania, 

� poczęstunek: napoje, słodycze, ciepły posiłek (dla ok. 200 osób), 

� promocję Przeglądu: zaproszenia do udziału w Przeglądzie, rozpropagowanie go na 

terenie gmin powiatu poznańskiego (np. poprzez plakaty, informacje w gminnych 
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gazetach oraz na stronach internetowych: powiatu i gmin), a także wspólną promocję 

Przeglądu z mediami lokalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem telewizji lokalnej. 

Adresaci zadania: niepełnosprawni mieszkańcy powiatu poznańskiego. 

Termin: 1 marca – 31 października 2018 roku, sugerowany termin imprezy: wrzesień 2018 

roku. 

2) Tytuł zadania: Warsztaty artystyczne dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu 

poznańskiego 

Opis zadania: zorganizowanie warsztatów artystycznych dla niepełnosprawnych mieszkańców 

powiatu poznańskiego na terenie powiatu poznańskiego lub miasta Poznania. 

Propozycja przeprowadzenia warsztatów:  

� wokalnych, 

� teatralnych, 

� malarskich,  

� rzeźbiarskich. 

Oferent:  

� określi miejsce i termin realizacji warsztatów oraz zasady zgłaszania uczestników, 

� zapewni: 

� profesjonalne prowadzenie warsztatów przez osoby posiadające odpowiednie 

wykształcenie do ich przeprowadzenia, 

� materiały niezbędne do prowadzenia warsztatów (np. papier, farby, pędzle, materiały 

rzeźbiarskie, itp.), 

� sporządzenie dokumentacji fotograficznej na płycie CD z przebiegu warsztatów, 

� promocję warsztatów poprzez rozpropagowanie ich na terenie gmin powiatu 

poznańskiego (np. poprzez plakaty, informacje w gminnych gazetach oraz na stronach 

internetowych: powiatu i gmin), a także wspólną promocję warsztatów z mediami 

lokalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem telewizji lokalnej. 

Adresaci zadania: niepełnosprawni mieszkańcy powiatu poznańskiego. 

Termin: 1 czerwca – 31 sierpnia 2018 roku. 
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Ochrona i promocja zdrowia 

(rodzaj zadania) 

WSPIERANIE: 

• edukacja zdrowotna i promocja zdrowego stylu życia poprzez organizację/wspieranie kampanii 

społecznych i innych wydarzeń lokalnych skierowanych do wszystkich mieszkańców lub 

wybranej grupy społecznej powiatu poznańskiego, 

(nazwa zadania priorytetowego) 

• edukacja zdrowotna w zakresie eliminacji czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych (m.in. 

nadwagi i otyłości, nadciśnienia tętniczego, braku aktywności fizycznej) wśród mieszkańców 

powiatu poznańskiego, 

(nazwa zadania priorytetowego) 

• promocja idei honorowego krwiodawstwa wśród społeczności powiatu poznańskiego, 

(nazwa zadania priorytetowego) 

• działania na rzecz promocji aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania kierowane  

do dorosłych mieszkańców powiatu poznańskiego, 

(nazwa zadania priorytetowego) 

• promocja zdrowia psychicznego oraz zapobieganie zaburzeniom psychicznym, 

(nazwa zadania priorytetowego) 

• wspieranie zdrowia fizycznego oraz psychospołecznego oraz zapobieganie najczęstszym 

problemom zdrowotnym dzieci i młodzieży poprzez działania edukacyjne i profilaktyczne  

w zakresie m. in. właściwego odżywiania, aktywności fizycznej i in., 

(nazwa zadania priorytetowego) 

• działania edukacyjno-profilaktyczne na temat zagrożeń wynikających z używania substancji 

psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych i innych zachowań ryzykownych,  

w szczególności adresowane do dzieci i młodzieży z powiatu poznańskiego, 

(nazwa zadania priorytetowego) 

• promocja i poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego i rowerowego oraz upowszechnienie 

wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej poprzez organizację kampanii 

społecznych i innych wydarzeń lokalnych skierowanych do wszystkich mieszkańców  

lub wybranej grupy społecznej powiatu poznańskiego. 

(nazwa zadania priorytetowego) 

POWIERZANIE: 

• edukacja zdrowotna i promocja zdrowego stylu życia poprzez organizację/wspieranie kampanii 

społecznych i innych wydarzeń lokalnych skierowanych do wszystkich mieszkańców  

lub wybranej grupy społecznej powiatu poznańskiego, 

(nazwa zadania priorytetowego) 
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1) Tytuł zadania: Kampania informacyjno-edukacyjna dla seniorów powiatu poznańskiego 

Opis zadania: przygotowanie i przeprowadzenie cyklu kursów, wykładów, warsztatów, 

spotkań mających na celu edukację osób starszych (w wieku 50+) w zakresie zdrowego stylu 

życia we współpracy z lekarzami pierwszego kontaktu, geriatry, psychiatry i innych 

specjalistów oraz opracowanie i druk tematycznych ulotek.  

Działania edukacyjne powinny dotyczyć między innymi: 

• zdrowia psychicznego i aktywności intelektualnej w szczególności w zakresie procesów 

zachodzących w psychice osoby starzejącej się, 

• profilaktyki typowych chorób wieku starszego, 

• unikania zachowań ryzykownych pod względem zdrowotnym, 

• żywienia dostosowanego do zmieniającego się organizmu seniora, 

• znaczenia aktywności fizycznej w celu utrzymania jak najdłużej sprawności i samodzielności, 

• zapobieganie urazom i wypadkom wśród seniorów. 

Działania edukacyjne powinny być dostosowane pod względem formy, treści i metod prezentacji 

do możliwości poznawczych osób starszych oraz być przeprowadzone w sposób interaktywny, 

ponadto powinny mieć wymiar praktyczny. 

W ramach zadania m.in.: 

� wynajęcie sali do zorganizowania zadania, 

� nawiązanie współpracy z prelegentami, 

� przygotowanie i rozesłanie zaproszeń, 

� promocja zadania: rozpropagowanie informacji na terenie gmin powiatu poznańskiego  

np. poprzez plakaty, informacje w gminnych gazetkach, informacje na stronach 

internetowych itp., 

� poczęstunek dla uczestników, 

� przeprowadzenie na zakończenie zadania ankiety oceniającej, uwzględniającej opinię 

uczestników m.in. w zakresie przydatności uzyskanej wiedzy, organizacji zadania, sposobu 

przekazywania informacji, treści materiałów edukacyjnych oraz propozycji tematów  

z zakresu zdrowia i bezpieczeństwa osób starszych, które należałoby uwzględnić  

w kolejnych działaniach, 

� opracowanie, skład, łamanie, druk ulotek dotyczących tematu zadania (17 000 szt.), 

� dystrybucja ulotek wśród uczestników oraz do urzędów gmin i ośrodków pomocy 

społecznej, klubów seniorów, związków emerytów i rencistów na terenie powiatu 

poznańskiego, mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach, 
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� sporządzenie sprawozdania z realizacji zadania uwzględniającego analizę ankiet 

wypełnionych przez osoby uczestniczące w warsztatach. 

Adresaci zadania: mieszkańcy powiatu poznańskiego (seniorzy oraz opiekunowie osób starszych) 

Termin realizacji zadania: 1 września – 30 listopada 2018 roku. 

 

• edukacja zdrowotna w zakresie eliminacji czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych (m.in. 

nadwagi i otyłości, nadciśnienia tętniczego, braku aktywności fizycznej) wśród mieszkańców 

powiatu poznańskiego, 

(nazwa zadania priorytetowego) 

1) Tytuł zadania: „Wybieram zdrowie - profilaktyka chorób cywilizacyjnych” 

Opis zadania: organizacja oraz przeprowadzenie cyklu warsztatów edukacyjnych na temat 

ograniczenia czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych adresowanych do mieszkańców 

powiatu poznańskiego. Zadanie realizowane na terenie, co najmniej 3 gmin powiatu 

poznańskiego. 

W ramach zadania m.in.: 

� opracowanie scenariuszy warsztatów realizowanych w ramach zadania, 

� wynajęcie sali na potrzeby realizacji warsztatów, 

� zapewnienie prelegentów (np. specjalistów zdrowia publicznego, lekarzy, pielęgniarek, 

dietetyka, fizjoterapeuty, instruktora zajęć usprawniających), 

� przygotowanie materiałów edukacyjnych dla każdego uczestnika warsztatów, 

� promocję warsztatów: zaproszenie do udziału w warsztatach, rozpropagowanie informacji 

o organizowanych warsztatach na terenie gmin powiatu poznańskiego (np. poprzez 

plakaty, informacje w gminnych gazetkach, informacje na stronach internetowych), 

� zorganizowanie na terenie, co najmniej trzech gmin powiatu poznańskiego cyklu 

warsztatów edukacyjnych pod hasłem „Wybieram zdrowie - profilaktyka chorób 

cywilizacyjnych”. Każdy cykl powinien uwzględniać: dwa warsztaty teoretyczne dotyczące 

czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych oraz dwa warsztaty praktyczne obejmujące 

następujące elementy: 

� czynniki ryzyka chorób cywilizacyjnych, 

� pomiar ciśnienia tętniczego krwi, 

� pomiar masy ciała, wzrostu, obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI - body mass index), 

� porady dietetyka dotyczące zbilansowanej diety w profilaktyce wybranych chorób 

cywilizacyjnych,  

� aktywność fizyczna w profilaktyce występowania chorób cywilizacyjnych (instruktaż 

oraz wspólna gimnastyka), 
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� poczęstunek dla uczestników warsztatów (adekwatny do grupy odbiorców oraz tematu 

zadania), 

� przeprowadzenie na zakończenie warsztatów ankiety oceniającej, która powinna 

uwzględniać opinię uczestników warsztatów m.in. na temat przydatności uzyskanej wiedzy 

i umiejętności, organizacji warsztatów, sposobu prowadzenia warsztatów przez 

edukatora/edukatorów, materiałów edukacyjnych,  

� sporządzenie sprawozdania z realizacji zadania uwzględniającego analizę ankiet 

wypełnionych przez osoby do których kierowane jest zadanie oraz informację w zakresie 

liczby nieprawidłowych wyników przeprowadzonych pomiarów (ciśnienia tętniczego, body 

mass indeks). 

Grupa warsztatowa nie powinna przekroczyć 20 osób. 

Adresaci zadania: mieszkańcy powiatu poznańskiego (co najmniej z 3 gmin powiatu 

poznańskiego). 

Termin: 2 kwietnia – 30 listopada 2018 roku. 

 

Ratownictwo i ochrona ludności 

(rodzaj zadania) 

WSPIERANIE: 

• doposażenie podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego w sprzęt 

ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki 

i artykuły sanitarne, jak również utrzymanie gotowości ratowniczej, prowadzenie działań 

ratowniczych, organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych oraz psów 

ratowniczych i ich przewodników, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego 

oraz prowadzenie dokumentacji wypadków w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób 

przebywających na obszarach wodnych na terenie powiatu poznańskiego. 

(nazwa zadania priorytetowego) 

 

II. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych 

W roku 2018 na zadania z zakresu edukacji przeznaczono łączną kwotę 50 000 złotych brutto. 

W roku 2018 na zadania z zakresu kultury i sztuki przeznaczono łączną kwotę 440 000 złotych brutto. 

W roku 2018 na zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki przeznaczono łączną kwotę 610 000 

złotych brutto. 

W roku 2018 na zadania z zakresu pomocy społecznej przeznaczono łączną kwotę 400 000 złotych 

brutto. 
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W roku 2018 na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia przeznaczono łączną kwotę 90 000 

złotych brutto. 

W roku 2018 na zadania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności przeznaczono łączną kwotę 60 000 

złotych brutto. 

 

III. Zasady przyznawania dotacji 

1. W Otwartym konkursie ofert uczestniczą poniższe podmioty, które prowadzą działalność statutową 

w dziedzinie objętej konkursem i oferują realizację zadania na rzecz mieszkańców powiatu 

poznańskiego: 

a) organizacje pozarządowe, 

b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku 

Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa  

do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia  

i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku 

publicznego, 

c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, 

d) spółdzielnie socjalne, 

e) spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, kluby sportowe będące spółkami 

działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku  

o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu  

na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich 

udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. 

2. Formy współpracy finansowej: 

 wspieranie/powierzanie 

3. Wymagania: 

a)  Oferta jest sporządzana wg wzoru dostępnego na stronie internetowej powiatu 

poznańskiego www.powiat.poznan.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej. Oferta musi 

spełniać wszystkie warunki formalne zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz określone w niniejszym 

ogłoszeniu. 

Za błąd formalny oferty uznaje się: 

− złożenie oferty nieczytelnej lub na formularzu innym niż określony przez właściwego 

Ministra w rozporządzeniu wydanym na podstawie Ustawy, 

− złożenie oferty bez podpisów osób upoważnionych do składania oświadczeń woli  

w imieniu wnioskodawcy, 
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− złożenie załącznika do oferty (jeśli dotyczy) bez podpisu upoważnionych osób, 

− złożenie oferty na realizację zadania, którego termin nie mieści się w okresie podanym  

w ogłoszeniu, 

− złożenie oferty, w której harmonogram nie odpowiada terminowi realizacji zadania 

objętego ofertą, 

− złożenie oferty zawierającej błędną kalkulację przewidywanych kosztów realizacji 

zadania, 

− złożenie oferty, w której określono finansowy wkład własny na poziomie niższym  

niż 20% kosztu całkowitego zadania, w przypadku wspierania zadania publicznego. 

b) Do oferty załącza się (dotyczy oferty wspólnej): 

− umowę zawartą między oferentami, którzy złożyli ofertę wspólną, określającą zakres 

ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego, podpisaną przez 

upoważnione osoby (z pieczęciami ze wskazaniem imion, nazwisk i podpisami osób 

upoważnionych do reprezentowania podmiotu. W przypadku braku pieczęci osoba 

upoważniona jest zobowiązana w sposób czytelny wskazać imię i nazwisko oraz 

sprawowaną funkcję). 

4. Załącznikiem do niniejszego ogłoszenia jest wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji 

zadania. 

 

IV. Terminy i warunki realizacji zadania  

1. Konkurs obejmuje oferty realizacji zadań, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż  

9 lutego 2018 roku a kończy nie później niż 10 grudnia 2018 roku. 

2. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie. W takim przypadku oferent 

zobowiązany jest do przedstawienia korekty zakresu rzeczowego i finansowego realizowanego 

zadania. Przedstawiony przez oferenta kosztorys (zakres finansowy zadania) podlega akceptacji  

ze strony powiatu poznańskiego pod względem rodzaju kosztów oraz zgodności z ofertą. 

3. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy sporządzonej według wzoru dostępnego  

na stronie internetowej powiatu poznańskiego - www.powiat.poznan.pl oraz w Biuletynie Informacji 

Publicznej. Umowa będzie zawarta najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji projektu. 

4. Termin i szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie. 

5. Oferent, po otrzymaniu dotacji zobowiązuje się do zamieszczania wiadomości z zapisem 

„Współfinansowane/finansowane ze środków powiatu poznańskiego” we wszystkich materiałach, 

publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach i wystąpieniach publicznych dotyczących 

realizowanego zadania publicznego oraz logotypu powiatu poznańskiego na wszystkich materiałach  
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i publikacjach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, ogłoszeniowych, szkoleniowych  

i edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania, proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń,  

w sposób zapewniający jego dobrą widoczność. 

6. W terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania publicznego oferent przedkłada 

sprawozdanie z jego realizacji, sporządzone według wzoru dostępnego na stronie internetowej 

powiatu poznańskiego www.powiat.poznan.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

V. Termin składania ofert 

1. Formularze ofert oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Promocji i Aktywności 

Społecznej Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60 – 509 Poznań, pok. 228,  

tel. 61 8 410 736, 61 8 410 557, 61 8 410 671, 61 8 410 758, 61 2 228 986, na stronie internetowej 

powiatu poznańskiego - www.powiat.poznan.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

2. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami, można składać osobiście lub drogą pocztową  

w nieprzekraczalnym terminie od dnia 27 listopada 2017 roku do dnia 20 grudnia 2017 roku, do godziny 

10.00, w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań (decyduje 

data wpływu do urzędu). 

3. Po zakończeniu postępowania w sprawie udzielania dotacji na realizację zadań, jego wyniki 

zostaną podane na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Poznaniu, na stronie internetowej 

powiatu poznańskiego - www.powiat.poznan.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert 

1. Procedury zlecania zadań publicznych na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zostały określone uchwałą Nr 1242/2016 Zarządu 

Powiatu w Poznaniu z dnia 26 października 2016 roku w sprawie: określenia procedur zlecania zadań 

publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom określonym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwałą Nr 1864/2017 

Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia: 4 sierpnia 2017 roku w sprawie: zmiany załącznika Nr 9 do Uchwały 

Zarządu Powiatu w Poznaniu Nr 1242/2016 z dnia 26 października 2016 roku w sprawie: określenia 

procedur zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom określonym w art. 

3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  
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2. Kryteria stosowane przy rozpatrywaniu ofert: 

KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE WYBORU OFERTY 
Maksymalna 

liczba punktów 

Wartość merytoryczna projektu (w szczególności ponadgminny charakter 
zadania, zadanie adresowane do mieszkańców powiatu poznańskiego, 
forma realizacji, zakładane rezultaty i cele) 

40 

Kwalifikacje i doświadczenie osób bezpośrednio zaangażowanych  
w realizację projektu 

5 

Zasoby lokalowe i sprzętowe wykazane w ofercie, odpowiednie do realizacji 
zadania 

5 

Koszt realizacji projektu ze szczególnym uwzględnieniem stawek i kosztów 
wynagrodzeń 

10 

Wysokość finansowego wkładu własnego w realizację zadania w porównaniu  
z wnioskowaną kwotą dotacji (w przypadku wspierania zadania publicznego 
finansowy wkład własny nie mniejszy niż 20% całkowitego kosztu realizacji 
zadania). W przypadku powierzenia zadania, oferta otrzymuje najwyższą 
liczbę punktów w ramach tego kryterium szczegółowego. 

15 

Korzystanie z innych źródeł finansowania projektu 10 
Jakość dotychczasowej współpracy oferenta z powiatem poznańskim 10 
Staranność w przygotowaniu dokumentacji ofertowej 5 
PODSUMOWANIE 100 

 

3. Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego nie są wymagane. 

4. Za finansowy wkład własny uznaje się: 

a) środki finansowe własne, 

b) środki finansowe z innych źródeł, w tym wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego, 

c) środki finansowe z innych źródeł publicznych przekazanych wyłącznie na realizację 

dotowanego zadania, 

d) pozostałe środki finansowe. 

Do finansowego wkładu własnego nie zalicza się wkładu osobowego, w tym świadczeń 

wolontariuszy i pracy społecznej członków. 

Wkład rzeczowy w realizację zadania publicznego nie jest wymagany. 

Kalkulacja przewidywanych kosztów powinna zostać przedstawiona w kwotach w złotych brutto. 

5. Dotację mogą otrzymać oferty, które uzyskały minimum 51 punktów. 

6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 29 stycznia 2018 roku. 

7. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje uchwałą Zarząd Powiatu w Poznaniu po sporządzeniu przez 

Komisję konkursową opinii zawierającej ocenę oferty. 

8. Zarząd Powiatu w Poznaniu unieważnia Otwarty konkurs ofert w przypadkach określonych w art. 

18 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
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VII. Zrealizowane zadania publiczne i wysokość środków przeznaczona na ich realizację 

 

Rodzaj zadania 

2016 rok 2017 rok 

Liczba 
zrealizowanych 

zadań 

Poniesione 
wydatki brutto 

Liczba 
realizowanych 

zadań 

Poniesione wydatki 
brutto 

Edukacja 3 27 960,00 zł 5 20 00,00 zł 

Kultura i sztuka 26 335 870,00 zł 36 303 400,00 zł 

Kultura fizyczna i 
turystyka 

58 494 548,00 zł 78 579 500,00 zł 

Pomoc społeczna 33 302 024,00 zł 30 300 000,00 zł 

Ochrona i promocja 
zdrowia 

4 77 976,00 zł 12 86 499,99 zł 

Ratownictwo i ochrona 
ludności 

0 0,00 zł 1 40 000,00 zł 

 


