
Uchwała Nr 719/2022 

Zarządu Powiatu Dębickiego 

z dnia 17 sierpnia 2022 r. 

w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach II Otwartego Konkursu Ofert 2022                              

na przygotowanie i realizację zadań publicznych 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym                             

(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.), art. 11 ust. 2 oraz art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.                               

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1327 ze zm.) oraz uchwały                      

Nr XXXVI.281.2021 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie Programu 

Współpracy Powiatu Dębickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2022 

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje: 

§ 1 

1. Dokonuje się wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych; wspierania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego – w tym organizacji imprez kulturalnych o zasięgu ponadlokalnym, realizacja zadań 

związanych z ochroną i wspieraniem twórczości ludowej ziemi dębickiej, pomoc przy organizacji 

imprez o charakterze patriotycznym; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu                      

– obsługa organizacyjna imprez sportowych szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu 

dębickiego; nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.  

2. Wykaz podmiotów, którym udziela się dotacji celowych na dofinansowanie zleconego zadania 

publicznego, zawiera załącznik nr 1 do uchwały. 

3. Wykaz podmiotów, których oferty nie uzyskały wsparcia finansowego, zawiera załącznik nr 2                   

do uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji.  

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

          STAROSTA 

 
Piotr Chęciek 

 

 



Załącznik nr 1 
do uchwały Nr 719/2022 

Zarządu Powiatu Dębickiego 
z dnia 17 sierpnia 2022 r. 

 
 
 

Wykaz podmiotów, którym udziela się dotacji celowych na dofinansowanie realizacji zadań 

publicznych w ramach II Otwartego Konkursu Ofert 2022 

 

L.P. NAZWA PODMIOTU TYTUŁ ZADANIA PUBLICZNEGO KWOTA 
DOTACJI 

1. Stowarzyszenie na Rzecz 
Wspomagania Osób                          

z Niepełnosprawnością i Ich 
Otoczenia                                          

„Z Potrzeby Serca”                              
z siedzibą w Dębicy 

„Otwarcie nowego budynku                               
Zespołu Szkół Specjalnych w Dębicy” 

8.000,00 zł 

2. Stowarzyszenie Towarzystwo 
Gimnastyczne „Sokół”                       

z siedzibą w Pilźnie 

„Folk n’ Roll” 4.400,00 zł 

3. Powiatowy Szkolny Związek 
Sportowy z siedzibą w Dębicy 

„Obsługa organizacyjna imprez sportowych 
szkół podstawowych oraz szkół 

ponadpodstawowych powiatu dębickiego                
w roku szkolnym 2022/2023” 

19.000,00 zł 

4. Katolickie Centrum Edukacji 
KANA z siedzibą w Dębicy  

„Organizacja systematycznych zajęć 
dydaktycznych, dydaktyczno-wychowawczych, 

wyrównawczych, ogólnodostępnych dla 
wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych 

powiatu dębickiego w roku szkolnym 
2022/2023” 

90.000,00 zł 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 
do uchwały Nr 719/2022 

Zarządu Powiatu Dębickiego 
z dnia 17 sierpnia 2022 r. 

 
 
 

Wykaz podmiotów, którym nie udziela się dotacji celowych na dofinansowanie realizacji zadań 

publicznych w ramach II Otwartego Konkursu Ofert 2022 

 

L.P. NAZWA PODMIOTU TYTUŁ ZADANIA PUBLICZNEGO 

1. Stowarzyszenie Słowian Doliny Wisłoki     
„Palana Gera” z siedzibą w Dębicy 

„Żywe lekcje historii z elementami 
rzemiosła we wczesnośredniowiecznej 

Polsce” 

2. Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa                      
w Dębicy-Latoszynie 

„Kultura ludowa terenu Powiatu 
Dębickiego – okruchy wspomnień ocalić 

od zapomnienia” 

3. Podkarpacki Klaster Edukacyjny                                  
z siedzibą w Dębicy 

„Dobry start w przyszłość” 

  

 


