
Uchwała Nr 537/2021 
Zarządu Powiatu Dębickiego 

z dnia 25 listopada 2021 r. 
 
 

w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach III Otwartego Konkursu Ofert 2021  
na przygotowanie i realizację zadań publicznych 

 
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U.  

z 2020 r. poz.920 ze zm.) i art. 4 ust.1 pkt 1b i pkt. 22a, art.11, 13, 14, 16  ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) 

w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, 

nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 945), 

 

Zarząd Powiatu Dębickiego, uchwala co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Dokonuje się wyboru ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia 

punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu dębickiego  

w 2022 roku.  

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. 

4. Wykaz podmiotów, których oferty zostały odrzucone z przyczyn formalnych, zawiera załącznik nr 3 

do uchwały. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Organizacyjnego i Nadzoru Inwestycyjnego. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

  STAROSTA  

         -  

Piotr Chęciek 

 

 

 



Załącznik nr 1 

Do Uchwały Nr 537/2021 

Zarządu Powiatu Dębickiego 

z dnia 25 listopada 2021 r. 

 

 

 

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

publicznych w ramach III Otwartego Konkursu Ofert 2021 

 

 

L.P. Nazwa Podmiotu Tytuł zadania publicznego Kwota 
dotacji 

1. „PASIEKA” – Fundacja Rozwoju  
i Wsparcia, ul. Kilińskiego 2,  

35-005 Rzeszów 
 

Prowadzenie punktu, przeznaczonego do udzielania 
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz realizacja zadań z zakresu 
edukacji prawnej i mediacji w 2022 roku, usytuowanego  
w Gminie Żyraków na terenie Powiatu Dębickiego 
 

63 360,00 zł 

2. „PASIEKA” – Fundacja Rozwoju  
i Wsparcia, ul. Kilińskiego 2,  

35-005 Rzeszów 
 

Prowadzenie punktu, przeznaczonego na świadczenie 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja 
zadań z zakresu edukacji prawnej i mediacji w 2022 roku, 
usytuowanego w Gminie Pilzno na terenie Powiatu Dębickiego 

63 360,00 zł 

3. Stowarzyszenie SURSUM CORDA,  
ul Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz 

Prowadzenie punktu, przeznaczonego na świadczenie 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja 
zadań z zakresu edukacji prawnej i mediacji w 2022 roku, 
usytuowanego w Dębicy w budynku Starostwa Powiatowego 

63 360,00 zł 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  STAROSTA  

         -  

Piotr Chęciek 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2 

Do Uchwały Nr 537/2021 

Zarządu Powiatu Dębickiego 

z dnia 25 listopada 2021 r. 

 

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

publicznych w ramach III Otwartego Konkursu Ofert 2021 

 

L.P. Nazwa Podmiotu Tytuł zadania publicznego 
1. Fundacja Rozwoju Świadomości Obywatelskiej 

EXPERTO Pro Bono,  
ul. Legionów 10, 22-400 Zamość 

Prowadzenie punktu, przeznaczonego do udzielania nieodpłatnej pomocy 
prawnej oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej i mediacji  
w 2022 roku, usytuowanego w Gminie Żyraków na terenie Powiatu 
Dębickiego 

2. Stowarzyszenie SURSUM CORDA,  
ul Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz 

 

Prowadzenie punktu, przeznaczonego do udzielania nieodpłatnej pomocy 
prawnej oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej i mediacji  
w 2022 roku, usytuowanego w Gminie Żyraków na terenie Powiatu 
Dębickiego 

3. Fundacja Centrum Poradnictwa Prawnego 
PRAWNIKON, ul. Warszawska 5/7,  

35-205 Rzeszów 

Prowadzenie punktu, przeznaczonego do udzielania nieodpłatnej pomocy 
prawnej oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej i mediacji  
w 2022 roku, usytuowanego w Gminie Żyraków na terenie Powiatu 
Dębickiego 

4. Stowarzyszenie Wspierania Zasobów Ludzkich 
NOWY HORYZONT, ul Leszczyńskiego 3,  

35-061 Rzeszów 

Prowadzenie punktu, przeznaczonego do udzielania nieodpłatnej pomocy 
prawnej oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej i mediacji  
w 2022 roku, usytuowanego w Gminie Żyraków na terenie Powiatu 
Dębickiego 

5. Fundacja Honeste Vivere, 
ul. Amałowicza-Tatara 7, 04-474 Rzeszów 

 

Prowadzenie punktu, przeznaczonego do udzielania nieodpłatnej pomocy 
prawnej oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej i mediacji  
w 2022 roku, usytuowanego w Gminie Żyraków na terenie Powiatu 
Dębickiego 

6. Fundacja TOGATUS PRO BONO, ul. Warmińska 
7/1, 10-544 Olsztyn 

Prowadzenie punktu, przeznaczonego do udzielania nieodpłatnej pomocy 
prawnej oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej i mediacji  
w 2022 roku, usytuowanego w Gminie Żyraków na terenie Powiatu 
Dębickiego 

7. Fundacja Centrum Poradnictwa Prawnego 
PRAWNIKON, ul. Warszawska 5/7,  

35-205 Rzeszów 

Prowadzenie punktu, przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji 
prawnej i mediacji w 2022 roku, usytuowanego w Gminie Pilzno na terenie 
Powiatu Dębickiego 

8. Stowarzyszenie SURSUM CORDA,  
ul Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz 

 

Prowadzenie punktu, przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji 
prawnej i mediacji w 2022 roku, usytuowanego w Gminie Pilzno na terenie 
Powiatu Dębickiego 

9. Stowarzyszenie Wspierania Zasobów Ludzkich 
NOWY HORYZONT, ul Leszczyńskiego 3,  

35-061 Rzeszów 

Prowadzenie punktu, przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji 
prawnej i mediacji w 2022 roku, usytuowanego w Gminie Pilzno na terenie 
Powiatu Dębickiego 

10. Fundacja Honeste Vivere,  
ul. Amałowicza-Tatara 7, 04-474 Rzeszów 

 

Prowadzenie punktu, przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji 
prawnej i mediacji w 2022 roku, usytuowanego w Gminie Pilzno na terenie 
Powiatu Dębickiego 

11. „PASIEKA” – Fundacja Rozwoju  
i Wsparcia, ul. Kilińskiego 2,  

35-005 Rzeszów 

Prowadzenie punktu, przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji 
prawnej i mediacji w 2022 roku, usytuowanego w Dębicy w budynku 
Starostwa Powiatowego 

12. Fundacja Centrum Poradnictwa Prawnego 
PRAWNIKON, ul. Warszawska 5/7,  

35-205 Rzeszów 

Prowadzenie punktu, przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji 
prawnej i mediacji w 2022 roku, usytuowanego w Dębicy w budynku 
Starostwa Powiatowego 

 
 

  STAROSTA  

         -  

Piotr Chęciek 

 



 
Załącznik nr 3 

Do Uchwały Nr 537/2021 

Zarządu Powiatu Dębickiego 

z dnia 25 listopada 2021 r. 

 

 

 

Wykaz podmiotów, nie spełniających wymogów formalnych III Otwartego Konkursu Ofert 2021 

 

 

L.P. Nazwa Podmiotu 

1. Stowarzyszenie „Radość” w Dębicy, ul. Świętej Jadwigi 1, 39-200 Dębica 

2. Fundacja Instytut Europejski, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa 

3. Instytut Białowieski, ul. Rumiankowa 14 m. 4, 15-665 Białystok 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  STAROSTA  

         -  

Piotr Chęciek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


