
Uchwała Nr 456/2021 

Zarządu Powiatu Dębickiego 

z dnia 3 sierpnia 2021 r. 

 

w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach II Otwartego Konkursu Ofert 2021                              

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 2020 poz. 920), art. 11 ust. 2 oraz art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.                               

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1057) oraz uchwały                      

Nr XXV.195.2020 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie Programu Współpracy 

Powiatu Dębickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2021 

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje: 

§ 1 

1. Dokonuje się wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie promowania i organizowania 

wolontariatu; 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 456/2021 

Zarządu Powiatu Dębickiego 
z dnia 3 sierpnia 2021 r. 

 
 
 

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

publicznych w ramach II Otwartego Konkursu Ofert 2021 

 

L.P. NAZWA PODMIOTU TYTUŁ ZADANIA PUBLICZNEGO KWOTA 
DOTACJI 

1. Stowarzyszenie                  
„Uwierz w siebie” w Dębicy  

„Rowerowy wolontariat czyli rowerowy rajd 
integracyjny” 

1.500,00 zł 

2. Stowarzyszenie „Radość”              
w Dębicy 

„Wspomaganie rozwoju dzieci poprzez 
uczestnictwo w zajęciach rehabilitacyjnych                

z wykorzystaniem onoterapii” 

3.500,00 zł 

3. Stowarzyszenie                       
„Uwierz w siebie” w Dębicy 

Warsztaty taneczne dla reprezentacyjnej grupy 
ZPiT „Igloopolanie” oraz organizacja 

wydarzenia kulturalnego pt. „Spotkanie                     
z Folklorem” – Koncert Zespołu Pieśni                  

i Tańca „Igloopolanie wraz ze Studenckim 
Zespołem Pieśni i Tańca „Resovia Saltans” 

6.140,00 zł 

4. Stowarzyszenie                      
„Uwierz w siebie” w Dębicy 

„DKF – Dyskusyjny Klub Filmowy” 2.600,00 zł 

5. Powiatowy Szkolny Związek 
Sportowy w Dębicy 

„Obsługa organizacyjna imprez sportowych 
szkół podstawowych oraz szkół 

ponadpodstawowych powiatu dębickiego                
w roku szkolnym 2021/2022” 

19.000,00 zł 

6. Katolickie Centrum Edukacji 
KANA w Dębicy  

„Organizacja systematycznych zajęć 
dydaktycznych, dydaktyczno-wychowawczych, 

wyrównawczych, ogólnodostępnych dla 
wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych 

powiatu dębickiego w roku szkolnym 
2021/2022” 

90.000,00 zł 

  

 

 

 

STAROSTA 

- 

Piotr Chęciek 



 

Załącznik nr 2 
do uchwały Nr 456/2021 

Zarządu Powiatu Dębickiego 
z dnia 3 sierpnia 2021 r. 

 
 
 

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

publicznych w ramach II Otwartego Konkursu Ofert 2021 

 

L.P. NAZWA PODMIOTU TYTUŁ ZADANIA PUBLICZNEGO 

1. Fundacja Wielkiej Matki w Rzeszowie „Magiczny wieczór z bajką” 

2. Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich                  
w Jodłowej Górnej 

„Pożegnanie Wakacji/Lata” 

3. Stowarzyszenie „Uwierz w siebie” w Dębicy „Naukowa chemia – edycja 2” 

4. Fundacja Optimum Pareto w Krakowie „W 7 dni dookoła nauki – kurs myślenia 
naukowego online dla uczniów                             

i uczennic szkół ponadpodstawowych               
z terenu powiatu dębickiego” 

  

 

 

 

STAROSTA 

- 

Piotr Chęciek 

 

 


