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PROTOKÓŁ  

z dnia 7 czerwca 2019 r. z posiedzenia komisji powołanej przez Zarząd Powiatu Dębickiego  

w dniu 5 czerwca 2019 r., (wypis z protokołu Nr 27/2019) do zaopiniowania ofert złożonych  

na II Otwarty Konkurs Ofert 2019 na przygotowanie i realizację zadań publicznych,  

ogłoszony przez Zarząd Powiatu Dębickiego w dniu  16 maja 2019 r. 

 

Przedmiotem konkursu były zadania z zakresu: 

) obsługa organizacyjna imprez sportowych szkół podstawowych oraz szkół 

ponadpodstawowych powiatu dębickiego w roku szkolnym 2019/2020,   

) organizacja zajęć edukacyjnych i wychowawczych dla młodzieży szkół ponadpodstawowych 

z powiatu dębickiego, 

) organizacja przedsięwzięć kulturalnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym, 

) organizacja w powiecie dębickim imprez sportowych o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym 

oraz imprez turystycznych i wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży, 

) organizacja imprez, szkoleń, konferencji, konkursów propagujących i promujących zdrowie, 

) organizacja konferencji, wykładów, konkursów z zakresu nauki, edukacji, oświaty  

i wychowania, 

) organizacja prelekcji, konkursów, wydarzeń kulturalnych i artystycznych promujących 

wolontariat, 

) organizacja imprez, festynów, wycieczek dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, w tym 

organizacja zajęć dla dzieci autystycznych.  

 

Komisja obradowała w następującym składzie: 

1. Marek Jaskółka – Członek Zarządu Powiatu Dębickiego, 

2. Katarzyna Rokosz – Dyrektor Wydziału Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji, 

3. Agnieszka Mądro – Inspektor Wydziału Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji, 

4. Jacek Matłok – Inspektor Wydziału Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji, 

5. Aleksandra Falarz – Młodszy Referent Wieloosobowego Stanowiska ds. Zarządzania 

Kryzysowego, Ochrony Ludności i Zdrowia. 

 

Pięć osób stanowiących skład komisji przed rozpoczęciem obrad złożyło oświadczenia, że nie 

pozostają w jakimkolwiek stosunku prawnym bądź faktycznym z podmiotami przystępującymi 

do ww. otwartego konkursu ofert. 

 

Ogłoszenie konkursu nastąpiło – 16 maja 2019 r. 

Termin składania ofert upłynął – 5 czerwca 2019 r.  

 

Na realizację zadań konkursowych wpłynęło 9 ofert, których otwarcia dokonano 

w obecności członków komisji. 

 

Zadanie nr 1: Obsługa organizacyjna imprez sportowych szkół podstawowych oraz szkół 

ponadpodstawowych powiatu dębickiego w roku szkolnym 2019/2020 – do rozdysponowania 

kwota 19 000,00 zł. 

 

Złożono 1 ofertę.  

 

Oferta 1 

Wnioskodawca: Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Dębicy 

- Nazwa zadania: Obsługa organizacyjna imprez sportowych szkół podstawowych oraz szkół 

ponadpodstawowych powiatu dębickiego w roku szkolnym 2019/2020 

- Termin realizacji zadania: 01.09.2019 r. – 30.06.2020 r. 

- Kwota wnioskowana: 19 000,00 zł 
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- Środki własne: 2 205,00 zł 

- Koszt ogólny:  21 205,00 zł 

 

 

Komisja dokonała oceny 1 oferty złożonej na zadanie nr 1 uznając ofertę Powiatowego 

Szkolnego Związku Sportowego w Dębicy za ważną, spełniającą wymogi formalne.  

Po weryfikacji merytorycznej dotacje przyznano:  

1. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Dębicy – wysokość dotacji – 19 000,00 zł 

 

 
Zadanie nr 2: Organizacja zajęć edukacyjnych i wychowawczych dla młodzieży szkół 

ponadpodstawowych z powiatu dębickiego – do rozdysponowania kwota 80 000,00 zł. 

 

Złożono 2 oferty.  

 

Oferta 1 

Wnioskodawca: Katolickie Centrum Edukacji KANA 

- Nazwa zadania: Organizacja systematycznych zajęć dydaktycznych, dydaktyczno – 

wychowawczych, wyrównawczych, ogólnodostępnych dla wszystkich 

uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu dębickiego w roku szkolnym 

2019/2020 

- Termin realizacji zadania:01.09.2019 r. – 30.06.2020 r. 

- Kwota wnioskowana: 80 000,00 zł 

- Środki własne: 40 000,00 zł 

- Koszt ogólny:  120 000,00 zł 

 

Oferta 2 

Wnioskodawca: Stowarzyszenie „Uwierz w siebie” 

- Nazwa zadania: Naukowa chemia 

- Termin realizacji zadania: 01.09.2019 r. – 15.05.2020 r. 

- Kwota wnioskowana:  8 192,00 zł 

- Środki własne:  4 200,00 zł 

- Koszt ogólny:   12 392,00 zł 

 

 

Komisja dokonała oceny 2 ofert złożonych na zadanie nr 2 uznając ofertę Katolickiego Centrum 

Edukacji KANA oraz ofertę Stowarzyszenia „Uwierz w Siebie” za ważne, spełniające wymogi 

formalne. Po weryfikacji merytorycznej dotacje przyznano:  

 

1. Katolickie Centrum Edukacji KANA – wysokość dotacji 71 808,00 zł 

2. Stowarzyszenie „Uwierz w siebie” – wysokość dotacji 8 192,00 zł 

 

 

  

Zadanie nr 3: Organizacja przedsięwzięć kulturalnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym –  

do rozdysponowania kwota 4 530,00 zł. 

 

Złożono  2 oferty.  
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Oferta 1 

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość”  

w Dębicy 

- Nazwa zadania: Festiwal Piosenki im. Zbigniewa Warchoła 

- Termin realizacji zadania:01.08.2019 r. - 31.10.2019 r. 

- Kwota wnioskowana: 2 265,00 zł 

- Środki własne: 25 475,00 zł 

- Koszt ogólny:  27 740,00 zł 

 

Oferta 2 

Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadzie 

- Nazwa zadania: Śladami historii OSP w Zawadzie 

- Termin realizacji zadania:01.07.2019 r. – 30.11.2019 r. 

- Kwota wnioskowana: 2 265,00 zł 

- Środki własne: 4 075,00 zł 

- Koszt ogólny:  6 340,00 zł 

 

 

Komisja dokonała oceny 2 ofert złożonych na zadanie nr 3 uznając oferty Stowarzyszenia 

Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” oraz ofertę Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Zawadzie za ważne, spełniającą wymogi formalne. Po weryfikacji merytorycznej 

dotacje przyznano:  

 

1. Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość”  

w Dębicy  - wysokość dotacji 2 265,00 zł 

2.      Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadzie - wysokość dotacji 2 265,00 zł 

 

 

Zadanie nr 4: Organizacja w powiecie dębickim imprez sportowych o zasięgu lokalnym lub 

ponadlokalnym oraz imprez turystycznych i wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży –  

do rozdysponowania kwota 2 400,00 zł. 

 

Złożono  2 oferty.  

 

Oferta 1 

Wnioskodawca: LKS Paszczyniak 

- Nazwa zadania: Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Powiatu Dębickiego na zakończenie lata 

w Paszczynie. 

- Termin realizacji zadania:13.08.2019 r. – 12.09.2019 r. 

- Kwota wnioskowana: 2 400,00 zł 

- Środki własne: 4 100,00 zł 

- Koszt ogólny:  6 500,00 zł 

 

Oferta 2 

Wnioskodawca: Jodłowska Akademia Piłkarska „Diament” 

- Nazwa zadania: Diamentowe Wakacje - turniej piłki nożnej 

- Termin realizacji zadania:29.07.2019 r. – 31.08.2019 r. 

- Kwota wnioskowana: 2 400,00 zł 

- Środki własne: 1 600,00 zł 
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- Koszt ogólny:  4 000,00 zł 

 

 

Komisja dokonała oceny 2 ofert złożonych na zadanie nr 4 uznając 1 ofertę  Jodłowskiej 

Akademii Piłkarskiej „Diament” za ważną, spełniającą wymogi formalne. Oferta LKS 

Paszczyniak została odrzucona ze względów formalnych (ofertę złożono na druku niezgodnym 

ze wzorem dołączonym do ogłoszenia konkursowego). Po weryfikacji merytorycznej dotacje 

przyznano:  

 

1.  Jodłowska Akademia Piłkarska „Diament”- wysokość dotacji 2 400,00 zł 

 

 

Zadanie nr 5: Organizacja imprez, szkoleń, konferencji, konkursów propagujących  

i promujących zdrowie – do rozdysponowania kwota 2.000,00 zł. 

 

Brak ofert. 

 

 

Zadanie nr 6: Organizacja konferencji, wykładów, konkursów z zakresu nauki, edukacji, 

oświaty i wychowania – do rozdysponowania kwota 3 000,00 zł. 

 

Złożono  1 ofertę.  

 

Oferta 1 

Wnioskodawca: Fundacja Pro Europae Bono 

- Nazwa zadania: Organizacja działań edukacyjnych dla Seniorów powiatu dębickiego 

- Termin realizacji zadania: 01.07.2019 r.  – 31.12.2019 r. 

- Kwota wnioskowana: 3 000,00 zł 

- Środki własne: 2 550,00 zł 

- Koszt ogólny:  5 550,00 zł 

 

Komisja dokonała oceny 1 oferty złożonej na zadanie nr 6 uznając ofertę Fundacji Pro Europae 

Bono za ważną, spełniającą wymogi formalne. Po weryfikacji merytorycznej dotacje przyznano:  

 

1.  Fundacja Pro Europae Bono - wysokość dotacji 3 000,00 zł 

 

 

 

Zadanie nr 7: Organizacja prelekcji, konkursów, wydarzeń kulturalnych i artystycznych 

promujących wolontariat – do rozdysponowania kwota 8 500,00 zł. 

 

Złożono  1 ofertę.  

 

Oferta 1 

Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Siedliskach-Bogusz 

- Nazwa zadania: Założenie Dziecięcej Drużyny Pożarniczej przy OSP Siedliska-Bogusz – 

promowanie wolontariatu wśród społeczności lokalnej. 

- Termin realizacji zadania: 01.08.2019 r. – 21.12.2019 r. 

- Kwota wnioskowana: 4 250,00 zł 
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- Środki własne:7 600,00 zł  

- Koszt ogólny:  11 850,00 zł 

 

 

Komisja dokonała oceny 1 oferty złożonej na zadanie nr 7 uznając ofertę Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Siedliskach Bogusz za nieważną, niespełniającą wymogów formalnych (ofertę 

złożono na druku niezgodnym ze wzorem dołączonym do ogłoszenia konkursowego).  

 

 

Zadanie nr 8: Organizacja imprez, festynów, wycieczek dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,  

w tym organizacja zajęć dla dzieci autystycznych – do rozdysponowania kwota 1 300,00 zł. 

 

Brak ofert. 

 
 

Z ogólnej kwoty 120 730,00 zł przyznano dotację na kwotę 108 930,00 zł. 

 

Niewykorzystane środki : 11 800,00 zł. 

 

 

Na tym posiedzenie komisji zakończono. 


