
 
 

Komunikat w sprawie wykazu wniosków złożonych w trybie pozakonkursowym 
 – tzw. „małe granty” w 2013r.  

 
Informujemy, że kwota 20.000 zł przeznaczona na tryb pozakonkursowy - tzw. "małe granty" w 2013r. została w pełni 
wykorzystana. 

 

Biuro Spraw Obywatelskich i Zdrowia 

 

 
L.p.

 
Nazwa oferenta 

 
Zakres 

 
Nazwa zadania  

Wnioskowana 
kwota przez 
organizacje 

Decyzja 
Zarządu
Powiatu  

 
1. 

 

Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci Oddział Miejski  

w Wągrowcu 
 

Data wpływu: 13.02.2013r. 
 

 
turystyka 

 i krajoznawstwo 

 
„Podróże z TPD” 

 
4.500 zł 

 

 
4.500 zł 

 
2. 

 

Towarzystwo Przyjaciół 
Ziemi Pałuckiej 

 

Data wpływu: 14.02.2013r. 
 

 
kultura i sztuka 

 

„Warsztaty Twórczości 
Ludowej Pałuk. Haft 

Pałucki” 
 

 
1.000 zł 

 

 
1.000 zł 

 
3. 
 

 

Wągrowieckie 
Stowarzyszenie Szlaku 

Cysterskiego 
 

Data wpływu: 18.02.2013r. 
 

 
kultura, sztuka, 

ochrona  
dóbr kultury 

 

 
„Probostwo Klasztoru 

pocysterskiego” 

 
3.333 zł 

 

 
2.000 zł 

 
4. 
 

 

Wągrowieckie 
Stowarzyszenie Szlaku 

Cysterskiego 
 

Data wpływu: 18.02.2013r. 
 

 
kultura, sztuka, 

ochrona  
dóbr kultury 

 

 
„Kościół parafialny  

w Smogulcu” 

 
2.767 zł 

 

 
2.767 zł 

 

 
5. 
 

 

Gołaniecki Klub Sportowy 
„Zamek” Gołańcz 

 

Data wpływu: 19.02.2013r. 

 

wspieranie 
 i upowszechnianie 
kultury fizycznej  

 
„Znani sportowcy  
w małym mieście” 

 

 
6.138 zł 

 

 
5.733 zł 

 
6. 
 

 

Gminny Ludowy Klub 
Sportowy SOKÓŁ  

Damasławek 
 

Data wpływu: 19.02.2013r. 

 
wspieranie 

 i upowszechnianie 
kultury fizycznej 

 

 
„XIII Turniej im. Piotra 

Torzewskiego  
w Piłce Nożnej” 

 
2.500 zł 

 

 
2.000 zł 

 
7. 
 

 
Miejski Klub Sportowy 

„LIDER” 
 

Data wpływu: 20.02.2013r. 

 
wspieranie 

 i upowszechnianie 
kultury fizycznej 

 

 

Treningi siłowe  
dla sekcji pływackiej 

MKS „LIDER” 
Wągrowiec 

 
2.640 zł 

 

 
1.000 zł 

 
8. 
 

 
Miejski Klub Sportowy 

„LIDER” 
 

Data wpływu: 20.02.2013r. 

 
wspieranie 

 i upowszechnianie 
kultury fizycznej 

 

 

Treningi siłowe  
dla sekcji pływackiej 

MKS „LIDER” 
Wągrowiec 

 
2.880 zł 

 

 
1.000 zł 



Rozstrzygnięcie ofert złożonych w trybie pozakonkursowym – tzw. „małe granty” w 2013r. 
 

1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu 

Informujemy, że do oferty Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu złożonej w dniu 

13.02.2013r. w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego               

i o wolontariacie, nie zgłoszono żadnych uwag. 

Oferent spełnił wszystkie przesłanki wynikające z art. 19a w/w ustawy tj. wysokość dofinansowania nie 

przekracza kwoty 10.000 zł, a termin realizacji zadania jest krótszy niż 90 dni. 

Zarząd Powiatu Wągrowieckiego na posiedzeniu w dniu 07 marca 2013r. przyznał dotację  w wysokości 

4.500 zł na realizację zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa pt. „Podróże z TPD”. 

2. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Pałuckiej 

Informujemy, że do oferty Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Pałuckiej z siedzibą w Wągrowcu złożonej              

w dniu 14.02.2013r. w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 

publicznego  i o wolontariacie, nie zgłoszono żadnych uwag. 

Oferent spełnił wszystkie przesłanki wynikające z art. 19a w/w ustawy tj. wysokość dofinansowania nie 

przekracza kwoty 10.000 zł, a termin realizacji zadania jest krótszy niż 90 dni. 

Zarząd Powiatu Wągrowieckiego na posiedzeniu w dniu 07 marca 2013r. przyznał dotację  w wysokości 

1.000 zł na realizację zadania z zakresu kultury i sztuki pt. „Warsztaty Twórczości Ludowej Pałuk. Haft 

Pałucki” 

3. Wągrowieckie Stowarzyszenie Szlaku Cysterskiego 

Informujemy, że do oferty Wągrowieckiego Stowarzyszenia Szlaku Cysterskiego z siedzibą w Wągrowcu 

złożonej w dniu 18.02.2013r. w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 

publicznego  i o wolontariacie, nie zgłoszono żadnych uwag. 

Oferent spełnił wszystkie przesłanki wynikające z art. 19a w/w ustawy tj. wysokość dofinansowania nie 

przekracza kwoty 10.000 zł, a termin realizacji zadania jest krótszy niż 90 dni. 

Zarząd Powiatu Wągrowieckiego na posiedzeniu w dniu 07 marca 2013r. przyznał dotację  w wysokości 

2.000 zł na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury pt. „Probostwo Klasztoru 

pocysterskiego”. 

4. Wągrowieckie Stowarzyszenie Szlaku Cysterskiego 

Informujemy, że do oferty Wągrowieckiego Stowarzyszenia Szlaku Cysterskiego z siedzibą w Wągrowcu 

złożonej w dniu 18.02.2013r. w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 

publicznego  i o wolontariacie, nie zgłoszono żadnych uwag. 

Oferent spełnił wszystkie przesłanki wynikające z art. 19a w/w ustawy tj. wysokość dofinansowania nie 

przekracza kwoty 10.000 zł, a termin realizacji zadania jest krótszy niż 90 dni. 

Zarząd Powiatu Wągrowieckiego na posiedzeniu w dniu 07 marca 2013r. przyznał dotację  w wysokości 

2.767 zł na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury pt. „ Kościół Parafialny  

w Smogulcu” 



5. Gołaniecki Klub Sportowy „Zamek” Gołańcz 

Informujemy, że do oferty Gołanieckiego Klubu Sportowego „Zamek” Gołańcz złożonej w dniu 

19.02.2013r. w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego              

i o wolontariacie, nie zgłoszono żadnych uwag. 

Oferent spełnił wszystkie przesłanki wynikające z art. 19a w/w ustawy tj. wysokość dofinansowania nie 

przekracza kwoty 10.000 zł, a termin realizacji zadania jest krótszy niż 90 dni. 

Zarząd Powiatu Wągrowieckiego na posiedzeniu w dniu 07 marca 2013r. przyznał dotację  w wysokości 

5.733 zł na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. „Znani 

sportowcy w małym mieście”. 

6. Gminny Ludowy Klub Sportowy SOKÓŁ  Damasławek 

Informujemy, że do oferty Gminnego Ludowego Klubu Sportowego SOKÓŁ  Damasławek złożonej              

w dniu 19.02.2013r. w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, nie zgłoszono żadnych uwag. 

Oferent spełnił wszystkie przesłanki wynikające z art. 19a w/w ustawy tj. wysokość dofinansowania nie 

przekracza kwoty 10.000 zł, a termin realizacji zadania jest krótszy niż 90 dni. 

Zarząd Powiatu Wągrowieckiego na posiedzeniu w dniu 07 marca 2013r. przyznał dotację  w wysokości 

2.000 zł na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. „XIII 

Turniej im. Piotra Torzewskiego w Piłce Nożnej”  

7. Miejski Klub Sportowy „LIDER” 

Informujemy, że do oferty Miejskiego Klubu Sportowego „LIDER” złożonej w dniu 20.02.2013r.               

w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

nie zgłoszono żadnych uwag. 

Oferent spełnił wszystkie przesłanki wynikające z art. 19a w/w ustawy tj. wysokość dofinansowania nie 

przekracza kwoty 10.000 zł, a termin realizacji zadania jest krótszy niż 90 dni. 

Zarząd Powiatu Wągrowieckiego na posiedzeniu w dniu 07 marca 2013r. przyznał dotację  w wysokości 

1.000 zł na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. „Treningi 

siłowe dla sekcji pływackiej MKS „LIDER” Wągrowiec.  

8. Miejski Klub Sportowy „LIDER” 

Informujemy, że do oferty Miejskiego Klubu Sportowego „LIDER” złożonej w dniu 20.02.2013r.               

w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

nie zgłoszono żadnych uwag. 

Oferent spełnił wszystkie przesłanki wynikające z art. 19a w/w ustawy tj. wysokość dofinansowania nie 

przekracza kwoty 10.000 zł, a termin realizacji zadania jest krótszy niż 90 dni. 

Zarząd Powiatu Wągrowieckiego na posiedzeniu w dniu 07 marca 2013r. przyznał dotację  w wysokości 

1.000 zł na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. „Treningi 

siłowe dla sekcji pływackiej MKS „LIDER” Wągrowiec.  
 

 

Biuro Spraw Obywatelskich i Zdrowia 
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