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Protokół 

z posiedzenia komisji oceniającej oferty zgłoszone na realizację zadań powiatu  

o charakterze pożytku publicznego z dnia 22.03.2022 r. 

 

Komisja w składzie: 

1. Mariusz Stolecki  - Przewodniczący 

2. Mirosław Drzazga  - Członek 

3. Patrycja Zydorczak   - Członek 

4. Marcin Rakoczy   - Członek 

 

stwierdza, że zgodnie z Ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 

2003r. (Dz. U. z 2020 , poz. 1057 tj.) i warunkami zawartymi w ogłoszeniu  o konkursie w 

przewidzianym terminie tj. do dnia 11.03.2022 r. do godz. 15:00 wpłynęło ogółem 46 ofert w 

zakresie: 

- działań na rzecz osób niepełnosprawnych – 0 ofert, 

- ochrony i promocji zdrowia – 1 oferta, 

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji – 14 ofert, 

- upowszechniania kultury fizycznej, sportu – 18 ofert, 

- krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży – 12 ofert. 

  Oferty zostały ocenione pod względem formalnym i merytorycznym w dniu 

22.03.2022 r. Ocena wniosków odbyła się w kolejności zgodnej z ogłoszonymi zadaniami 

(Uchwała nr 674/22 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań powiatu jarocińskiego o charakterze 

pożytku publicznego w 2022 r. oraz Uchwała nr XLVII/275/21 Rady Powiatu Jarocińskiego  

z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok ):  

1. Konkurs ofert dotyczy następujących zadań: 

 

ZADANIE NR I  

W zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych – łączna kwota przeznaczona na 

realizację zadania w 2022 roku to 6.700,00 zł  

a)  organizowanie i prowadzenie warsztatów dla osób niepełnosprawnych, 

b) prowadzenie działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w życie społeczne  

i zawodowe,  
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c) organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla 

osób niepełnosprawnych, 

d) działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych.  

Termin realizacji zadania: 06.04.-31.12.2022 r. (jeżeli zadanie trwa krócej należy zmienić jego 

termin). 

Termin składania ofert: 11.03.2022 r., do godz. 15.00 – decyduje data złożenia w generatorze 

Witkac. 

Forma zlecania: wsparcie. 

Miejsce realizacji zadania: powiat jarociński. 

Zadanie skierowane do mieszkańców powiatu jarocińskiego. 

Liczba adresatów zadania. 

Wysokość dotacji: do 40% całkowitej wartości zadania. 

Wysokość wkładu własnego finansowanego: minimum 10 %. 

Uwaga: Zadanie nie może być realizowane w formie zdalnej. Wygenerowaną w systemie  

i wydrukowaną ofertę wraz z potwierdzeniem należy podpisać i złożyć (pocztą lub osobiście)  

w Starostwie Powiatowym w Jarocinie, Al. Niepodległości 10-12, 63-200 Jarocin w terminie nie 

późniejszym niż 2 dni robocze od daty złożenia oferty za pomocą platformy elektronicznej 

www.witkac.pl.  

 

ZADANIE NR II 

W zakresie ochrony i promocji zdrowia – łączna kwota przeznaczona na realizację 

zadania  w 2022 roku to 3.200,00. zł  

a) promowanie zdrowego stylu życia mającego na celu zapobieganie chorobom 

cywilizacyjnym,  

t. j.: cukrzyca, otyłość, choroby układu krążenia, 

b) działania edukacyjne w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych, 

c) promocja zdrowia psychicznego. 

Termin realizacji zadania: 06.04.-31.12.2022 r. (jeżeli zadanie trwa krócej należy zmienić jego 

termin). 

Termin składania ofert: 11.03.2022 r., do godz. 15.00 – decyduje data złożenia w generatorze 

Witkac. 

Forma zlecania: wsparcie. 

Miejsce realizacji zadania: powiat jarociński. 

Zadanie skierowane do mieszkańców powiatu jarocińskiego. 

Liczba adresatów zadania. 

Wysokość dotacji: do 40% całkowitej wartości zadania. 

http://www.witkac.pl/
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Wysokość wkładu własnego finansowanego: minimum 10 %. 

Uwaga: Zadanie nie może być realizowane w formie zdalnej. Wygenerowaną w systemie  

i wydrukowaną ofertę wraz z potwierdzeniem należy podpisać i złożyć (pocztą lub osobiście)  

w Starostwie Powiatowym w Jarocinie, Al. Niepodległości 10-12, 63-200 Jarocin w terminie nie 

późniejszym niż 2 dni robocze od daty złożenia oferty za pomocą platformy elektronicznej 

www.witkac.pl.  

 

ZADANIE NR III  

W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – łączna 

kwota przeznaczona na realizację  zadania w 2022 roku to 70.000,00 zł  

a) organizowanie imprez kulturalnych, konferencji i prelekcji na terenie powiatu,  

dotyczących dziedzictwa kulturowego regionu, 

b) udział w festiwalach, przeglądach i konkursach oraz w innych przedsięwzięciach 

kulturalnych, 

c) wydanie książki, magazynu związanego z historią powiatu jarocińskiego. 

Termin realizacji zadania: 06.04.-31.12.2022 r. (jeżeli zadanie trwa krócej należy zmienić jego 

termin). 

Termin składania ofert: 11.03.2022 r., do godz. 15.00 – decyduje data złożenia w generatorze 

Witkac. 

Forma zlecania: wsparcie. 

Miejsce realizacji zadania: powiat jarociński. 

Zadanie skierowane do mieszkańców powiatu jarocińskiego. 

Liczba adresatów zadania. 

Wysokość dotacji: do 40% całkowitej wartości zadania. 

Wysokość wkładu własnego finansowanego: minimum 10 %. 

Uwaga: Zadanie nie może być realizowane w formie zdalnej. Wygenerowaną w systemie  

i wydrukowaną ofertę wraz z potwierdzeniem należy podpisać i złożyć (pocztą lub osobiście)  

w Starostwie Powiatowym w Jarocinie, Al. Niepodległości 10-12, 63-200 Jarocin w terminie nie 

późniejszym niż 2 dni robocze od daty złożenia oferty za pomocą platformy elektronicznej 

www.witkac.pl.  

 

 

 

ZADANIE NR IV  

http://www.witkac.pl/
http://www.witkac.pl/
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W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu – łączna kwota 

przeznaczona na realizację zadania w 2022 roku, to 46.900,00 zł  

a) organizowanie zajęć, konferencji, wystaw, zawodów, imprez sportowo - rekreacyjnych  

i turystycznych dla mieszkańców powiatu 

b) popularyzacja rekreacji ruchowej i aktywnych form spędzania wolnego czasu; 

Termin realizacji zadania: 06.04.-31.12.2022 r. (jeżeli zadanie trwa krócej należy zmienić jego 

termin). 

Termin składania ofert: 11.03.2022 r., do godz. 15.00 – decyduje data złożenia w generatorze 

Witkac. 

Forma zlecania: wsparcie. 

Miejsce realizacji zadania: powiat jarociński. 

Zadanie skierowane do mieszkańców powiatu jarocińskiego. 

Liczba adresatów zadania. 

Wysokość dotacji: do 40% całkowitej wartości zadania. 

Wysokość wkładu własnego finansowanego: minimum 10 %. 

Uwaga: Zadanie nie może być realizowane w formie zdalnej. Wygenerowaną w systemie  

i wydrukowaną ofertę wraz z potwierdzeniem należy podpisać i złożyć (pocztą lub osobiście)  

w Starostwie Powiatowym w Jarocinie, Al. Niepodległości 10-12, 63-200 Jarocin w terminie nie 

późniejszym niż 2 dni robocze od daty złożenia oferty za pomocą platformy elektronicznej 

www.witkac.pl.  

 

ZADANIE NR V 

W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu – łączna kwota 

przeznaczona na realizację zadania w 2022 roku, to 15.000,00 zł  

a) organizacja imprez sportowych z Kalendarza Szkolnego Związku Sportowego 

Wielkopolska dla młodzieży szkól ponadgimnazjalnych. 

Termin realizacji zadania: 06.04.-31.12.2022 r. (jeżeli zadanie trwa krócej należy zmienić jego 

termin). 

Termin składania ofert: 11.03.2022 r., do godz. 15.00 – decyduje data złożenia w generatorze 

Witkac. 

Forma zlecania: wsparcie. 

Miejsce realizacji zadania: powiat jarociński. 

Zadanie skierowane do mieszkańców powiatu jarocińskiego. 

Liczba adresatów zadania. 

Wysokość dotacji: do 40% całkowitej wartości zadania. 

http://www.witkac.pl/
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Wysokość wkładu własnego finansowanego: minimum 10 %. 

Uwaga: Zadanie nie może być realizowane w formie zdalnej. Wygenerowaną w systemie  

i wydrukowaną ofertę wraz z potwierdzeniem należy podpisać i złożyć (pocztą lub osobiście)  

w Starostwie Powiatowym w Jarocinie, Al. Niepodległości 10-12, 63-200 Jarocin w terminie nie 

późniejszym niż 2 dni robocze od daty złożenia oferty za pomocą platformy elektronicznej 

www.witkac.pl.  

ZADANIE NR VI  

W zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży– łączna kwota 

przeznaczona na realizację zadania w 2022 r. to 34.000,00 zł  

a) organizacja wypoczynku letniego/zimowego dla dzieci i młodzieży uzdolnionej 

sportowo na terenie RP. 

Termin realizacji zadania: 06.04.-31.12.2022 r. (jeżeli zadanie trwa krócej należy zmienić jego 

termin). 

Termin składania ofert: 11.03.2022 r., do godz. 15.00 – decyduje data złożenia w generatorze 

Witkac. 

Forma zlecania: wsparcie. 

Miejsce realizacji zadania: powiat jarociński. 

Zadanie skierowane do mieszkańców powiatu jarocińskiego. 

Liczba adresatów zadania. 

Wysokość dotacji: do 40% całkowitej wartości zadania. 

Wysokość wkładu własnego finansowanego: minimum 10 %. 

Uwaga: Zadanie nie może być realizowane w formie zdalnej. Wygenerowaną w systemie  

i wydrukowaną ofertę wraz z potwierdzeniem należy podpisać i złożyć (pocztą lub osobiście)  

w Starostwie Powiatowym w Jarocinie, Al. Niepodległości 10-12, 63-200 Jarocin w terminie nie 

późniejszym niż 2 dni robocze od daty złożenia oferty za pomocą platformy elektronicznej 

www.witkac.pl.  

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie konkursu ofert przez Przewodniczącego  

2. Przytoczenie Zarządzenia nr 20/2022 Starosty Jarocińskiego z dnia 07 marca 2022 r. 

w sprawie powołania Komisji do Rozpatrywania Ofert w ramach otwartego konkursu 

ofert w 2022 roku.  

3. Przedstawienie złożonych ofert  

4. Wolne głosy i wnioski. 

5. Głosowanie w celu wyłonienia najkorzystniejszej Oferty. 

http://www.witkac.pl/
http://www.witkac.pl/
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6. Zakończenie posiedzenia Komisji. 

 

Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Pan Mariusz Stolecki. Na posiedzeniu 

Komisji obecnych były 4 osoby (załącznik nr 1). Członkom komisji została przytoczone 

zarządzenie nr 20/2022 Starosty Jarocińskiego z dnia 07 marca 2022 r.  w sprawie powołania 

Komisji Konkursowej, jak również przedstawiono oferty, które zostały złożone w ramach 

otwartego konkursu ofert. Członkowie komisji podpisali stosowne oświadczenia poczym 

przystąpiono do prac komisji.  

Członkowie Komisji zapoznali się ze zgłoszonymi przez organizację propozycjami zadań 

z programu współpracy Powiatu Jarocińskiego z podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego w roku 2022. Łącznie wpłynęło 46 ofert w zakresie: 

1. działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 

2. ochrony i promocji zdrowia, 

3. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, 

4. upowszechniania kultury fizycznej, sportu, 

5. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. 

Komisja Konkursowa dokonała merytorycznej oceny uwzględniając takie kryteria jak: 

- stopień zaangażowania w realizację zadania oferenta, sponsorów czy innych    

  jednostek organizacyjnych, w tym stosunek wnioskowanej dotacji z budżetu Powiatu  

  Jarocińskiego do całości kosztów przedsięwzięcia, 

- wartość merytoryczną oferty, 

- dotychczasowe doświadczenia oferenta przy realizacji podobnych zadań, 

- przewidywane efekty, 

- charakter i zasięg oddziaływania, 

- sposób rozliczania się organizacji względem lat ubiegłych, 

- możliwości organizacyjne, materialne i kadrowe niezbędne do realizacji zadania. 

Po analizie złożonych ofert posiedzenie Komisji zakończyło głosowanie nad wcześniej 

zgłoszonymi propozycjami. Podczas wyboru przedstawiono różne propozycję wyboru ofert. 

Każda oferta została oceniona przez komisję. Następnie komisja obradowała nad podziałem 

środków finansowych. W związku z ograniczonymi środkami nie wszystkie organizację 

mogły pozyskać środki na realizację zadań oraz oferty, które zawierały błędy formalne 

zostały odrzucone przez komisję (m.in. brak wersji papierowej oferty). Ponadto komisja 

postanowiła, że  pod ocenę będą brane  stowarzyszenia z terenu powiatu jarocińskiego w celu 

wsparcia lokalnej działalności.  
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Nazwa konkursu: W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i 

dziedzictwa narodowego  

Organizator: Starostwo Powiatowe w Jarocinie, Wydział Oświaty i Spraw 

Społecznych 

Termin realizacji zadań: 06.04.2022 - 31.12.2022 

Kwota przeznaczona na zadania 70 000,00 zł 

Lista ofert złożonych elektronicznie 

L.p. Nazwa oferenta Tytuł oferty Wartość zadania Wartość 

wnioskowanej 

dotacji 

Przyznana 

dotacja 

1 Stowarzyszenie 

Społeczno-Kulturalne 

im. ks. Ignacego 

Niedźwiedzińskiego w 

Jarocinie 

Z szacunku do historii - 

publikacja o dziejach 

policji  

w Jarocinie 

19.700,00 7.800,00 3.000,00 

2 Stowarzyszenie 

Miłośników Kultury 

Ludowej 

XXIII Międzynarodowe 

Spotkania Folklorystyczne 

46.900,00 18.000,00 11.300,00 

3 Stowarzyszenie 

Przyjaciół "dwójki" 

Organizacja 

Wielkopolskiego  

VII Turnieju Klas 

Policyjnych im. asp. Jana 

Kubiaka. 

5.750,00 2.300,00 2.300,00 

4 Stowarzyszenie 

Jarocin XXI  

Wielki Teatr w Małym 

Mieście 

52.000,00 20.000,00 7.000,00 

5 Stowarzyszenie 

Edukacyjne 

"Gimnazjum 2000" 

XIII Festiwal Piosenki 

Młodzieżowej " Śpiewaj i 

walcz!" - Golina 2022 

32.350,00 12.850,00 5.000,00 

6 Stowarzyszenie 

Przyjaciół Zespołu 

Szkół Specjalnych 

"Tacy Sami" w 

Jarocinie 

Z piosenką przez cały rok. 37.500,00 15.000,00 12.050,00 

7 Jarocińskie 

Stowarzyszenie 

COOLTURA 

Black Waves Fest VII 55.284,00 17.000,00 2.000,00 

8 Teatr Przypadków 

Feralnych 

Pokazy spektaklu teatru 

dziecięcego pt."Ciemność i 

co się w niej kryje" na 

temat przemocy 

rówieśniczej 

5.950,00 2.350,00 2.350,00 

9 Stowarzyszenie 

Zawsze Młodzi 

III Festiwal Piosenki 

Biesiadnej i Ludowej 

"Okno na świat" 

27.000,00 10.000,00 3.000,00 
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10 Towarzystwo Kolei 

Wielkopolskiej z 

siedzibą w Jarocinie 

Historia koleją się toczy 16.497,00 6.000,00 4.000,00 

11 Stowarzyszenie Golina 

z Wyobraźnią 

Album Rolnictwo 

w Golinie w XX i XXI 

wieku 

27.500,00 11.000,00 5.000,00 

12 Stowarzyszenie 

"Nasza Wspólnota" 

im. Księdza Szczepana 

Toboły w Golinie 

W rodzinie siła! 36.600,00 10.000,00 10.000,00 

13 Fundacja Pro Bike & 

Dance 

Wykonanie 2 sesji 

zdjęciowych z Panem 

Maciejem Paterskim - 

Mistrzem Polski 2021 w 

kolarstwie szosowym w 

wyścigu ze startu 

wspólnego - przy pałacu 

Radolińskich w Jarocinie 

oraz przy pałacu w 

Śmiełowie do kalendarza z 

rowerami zabytkowymi na 

rok 2023 oraz stworzenie i 

wydrukowanie mapy 

Powiatu Jarocińskiego z 

zaznaczonymi  obiektami 

kultury i sztuki, dobrami 

kultury i dziedzictwa 

narodowego 

36.227,00 14.000,00 3.000,00 

 70.000,00 
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Nazwa konkursu: W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i 

sportu - wsparcie 

Organizator: Starostwo Powiatowe w Jarocinie, Wydział Oświaty i Spraw 

Społecznych 

Termin realizacji zadań: 06.04.2022 - 31.12.2022  

Kwota przeznaczona na zadania 46 900,00 zł 

Lista ofert złożonych elektronicznie 

L.p. Nazwa oferenta Tytuł oferty Wartość zadania Wartość 

wnioskowanej 

dotacji 

Przyznana 

dotacja 

1 Uczniowski 

Klub Sportowy 

"Komorzanka" 

"Zostań mistrzem"  

- propagowanie aktywnych 

form spędzania wolnego 

czasu 

14.930,00 5.500,00 3.500,00 

2 Jarociński Klub 

Sportowy 

„Jarota” w 

Jarocinie 

Dzieci z Powiatu 

Jarocińskiego grają 

z Jarotą! 

 

10.132,00 4.000,00 2.000,00 

3 Jarociński Klub 

Sportowy 

Pirania 

Prowadzenie szkółki 

Pirania 

28.800,00 7.000,00 3.500,00 

4 Uczniowski 

Klub Sportowy 

Akademia 

Piłkarska Reissa 

Jarocin 

Treningi piłkarskie oraz 

udział w rozgrywkach 

WZPN oraz Wielkopolsko-

Lubuskich Lig Piłkarskich 

dla dzieci i młodzieży z 

Powiatu Jarocińskiego 

16.500,00 6.000,00 1.500,00 

5 Międzyszkolny 

Ludowy 

Uczniowski 

Klub Sportowy 

„Victoria” w 

Jarocinie”  

Popularyzacja rekreacji 

ruchowej i aktywnych 

form spędzania wolnego 

czasu 

14.760,00 5.904,00 2.500,00 

6 Uczniowski  

Klub  Sportowy  

Victoria w 

Kotlinie 

Szkółka  Kolarska 9.040,00 3.615,00 1.500,00 

7 Parafialny 

Uczniowski 

Klub Sportowy 

„Antonio” 

Jarocin 

Wspieranie i 

Upowszechnianie Kultury 

Fizycznej 

7.780,00 2.780,00 2.500,00 

10 Międzyszkolny 

Klub 

Lekkoatletyczny 

Jarocin 

Szkolenie Lekkoatletyczne 

w Powiecie Jarocińskim 

21.800,00 8.000,00 5.500,00 
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11 Stowarzyszenie 

RoweLOVE 

Jarocin 

Organizacja "7. 

Zakręconego Rajdu 

Rowerowego" 

14.620,00 4.775,00 3.500,00 

12 Klub Sportowy 

Do Przodu ! 
Warsztaty z Hatha Joga 6.559,00 2.623,00 1.400,00 

13 Międzyszkolny 

Uczniowski 

Klub Sportowy 

Białe Tygrysy 

Jarocin 

Prowadzenie szkółek 

sportowych w taekwondo 

olimpijskim dla dzieci i 

młodzieży z terenu 

powiatu jarocińskiego. 

 

 

34.160,00 10.000,00 4.500,00 

14 Uczniowski 

Klub Sportowy 

"Przełaj" w 

Żerkowie 

Szkolenie lekkoatletyczne 

w powiecie jarocińskim. 

Zakup sprzętu sportowego. 

14.800,00 5.000,00 2.500,00 

16 Stowarzyszenie 

Golina z 

Wyobraźnią 

Goliński Turniej 

Aktywności 2022 

14.400,00 5.700,00 2.500,00 

17 Gminny Klub 

Sportowy 

Żerków 

Prowadzenie zajęć 

piłkarskich dla dzieci i 

młodzieży. 

22.118,49 8.618,00 4.500,00 

18 Uczniowski 

Klub Sportowy 

"TORNADO 

Jarocin" 

Prowadzenie zajęć 

sportowych – treningów 

taekwondo olimpijskiego 

dla dzieci i młodzieży z 

terenu powiatu 

jarocińskiego. 

23.000,00 9.195,00 5.500,00 

 46.900,00 
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Nazwa konkursu: W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i 

sportu - powierzenie 

Organizator: Starostwo Powiatowe w Jarocinie, Wydział Oświaty i Spraw 

Społecznych 

Termin realizacji zadań: 06.04.2022 - 31.12.2022  

Kwota przeznaczona na zadania 15 000,00 zł 

Lista ofert złożonych elektronicznie 

L.p. Nazwa oferenta Tytuł oferty Wartość 

zadania  

Wnioskowana 

kwota dotacji  

Przyznana 

kwota dotacji  

1 Szkolny 

Związek 

Sportowy 

Powiatu 

Jarocińskiego 

Organizacja imprez 

sportowych z Kalendarza 

Szkolnego Związku 

Sportowego 

"Wielkopolska" dla 

młodzieży szkół 

ponadpodstawowych. 

15.000,00 zł 15.000,00 zł 15.000,00 zł 

 15.000,00 zł  

 

 

Nazwa konkursu: W zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i 

młodzieży  

Organizator: Starostwo Powiatowe w Jarocinie, Wydział Oświaty i Spraw 

Społecznych 

Termin realizacji zadań: 06.04.2022 - 31.12.2022  

Kwota przeznaczona na zadania 34 000,00 zł 

Lista ofert złożonych elektronicznie 

L.p. Nazwa oferenta  Tytuł oferty  Wartość 

zadania 

Wartość 

wnioskowanej 

dotacji 

Przyznana 

dotacja 

1 Uczniowski Klub 

Sportowy "Komorzanka" 
"Z przygodą na Ty" - 

popularyzowanie 

aktywnego spędzania 

wolnego czasu poprzez 

realizację wybranych 

dyscyplin sportowych 

15.245,00 6.000,00 4.000,00 

2 Jarociński Klub Sportowy 

„Jarota” Jarocin  
Sportowe półkolonie z 

Jarotą 

9.720,00 3.870,00 2.000,00 

4 Jarociński Klub Sportowy 

Pirania 
Organizacja obozu 

sportowo – rekreacyjnego 

w Wągrowcu. 

25.245,00 8.000,00 6.000,00 

6 Międzyszkolny Ludowy 

Uczniowski Klub 

Sportowy „Victoria” w 

Jarocinie  

Obóz  kondycyjny  dla  

zawodników  Victorii  

Jarocin 

27.880,00 11.030,00 3.000,00 
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7 Uczniowski  Klub  

Sportowy  Victoria w 

Kotlinie 

Obóz  Kolarski 7.840,00 3.1325,00 1.000,00 

8 Stowarzyszenie 

Przyjaciół "dwójki" 
Obóz przysposobienia 

obronnego 

13.320,00 3.000,00 3.000,00 

9 Międzyszkolny Klub 

Lekkoatletyczny Jarocin 
"W drodze na szczyt”-Obóz 

sportowy dla młodzieży z 

Powiatu Jarocińskiego 

26.500,00 

 

 

 

10.391,00 7.000,00 

10 Teatr Przypadków 

Feralnych 
Mały Teatr w wielkim 

mieście- obóz artystyczny w 

Krakowie 

12.240,00 4.840,00 3.000,00 

11 Międzyszkolny 

Uczniowski Klub 

Sportowy Białe Tygrysy 

Jarocin 

Organizacja letniego obozu 

sportowego dla dzieci i 

młodzieży uzdolnionej 

sportowo ze szczególnym 

uwzględnieniem uczniów 

szkół ponadpodstawowych. 

39.600,00 10.000,00 5.000,00 

 34.000,00 
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Członkowie Komisji przyjęli wybrane propozycje, które następnie zostaną przedstawione 

Jarocińskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego oraz Zarządowi Powiatu Jarocińskiemu.  

 

Przewodniczący Komisji 

 

Mariusz Stolecki 

   

Załączniki: 

1. Lista obecności Komisji Konkursowej wybierającej oferty na realizację zadań powiatu  

 o charakterze pożytku publicznego w 2022 r. 

2. Oświadczenie o zapoznaniu się z ustawą o działalności pożytku publicznego  

3. Oświadczenie o zapoznaniu się z ustawą o działalności pożytku publicznego  

4. Oświadczenie o zapoznaniu się z ustawą o działalności pożytku publicznego  

5. Oświadczenie o zapoznaniu się z ustawą o działalności pożytku publicznego  

6. Oświadczenie o nie wykluczeniu w pracach  

7. Oświadczenie o nie wykluczeniu w pracach  

8. Oświadczenie o nie wykluczeniu w pracach  

9. Oświadczenie o nie wykluczeniu w pracach  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: Patrycja Zydorczak 


