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Mając na uwadze brzmienie art. 8a ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) w związku z § 6 ust. 2 pkt 1 i 2 
Statutu Powiatu Polickiego oraz art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) 

 
Zarząd Powiatu w Policach informuje, co następuje: 

 
Uchwałą Nr 588/2021 z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego 
konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony 
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 
turystyki i krajoznawstwa oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku 
dzieci i młodzieży dokonano wyboru ofert złożonych w ramach ogłoszonego przez Zarząd 
Powiatu w Policach otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych             
w zakresie, o którym mowa powyżej. 
 

Szczegółowe warunki i zasady zlecenia i rozliczenia realizacji zadań zostaną określone  
w umowach zawartych pomiędzy Powiatem Polickim reprezentowanym przez Zarząd 
Powiatu w Policach a podmiotami, o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057). 
 
 Zarząd Powiatu w Policach przekaże podmiotom, o których mowa powyżej, dotację  
na realizację zadań publicznych  zaplanowaną w budżecie Powiatu Polickiego na rok 2021,  
pod warunkiem złożenia przez te podmioty aktualizacji kalkulacji przewidywanych  kosztów 
realizacji zadania publicznego oraz ewentualnie planu i harmonogramu działań, a także opisu 
zakładanych rezultatów, uwzględniających wysokość udzielonej dotacji (jeżeli są wymagane) 
wg poniższego zestawienia:  
 
W zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 

Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania publicznego 
Wysokość 

przyznanych środków 
publicznych 

1 2 3 4 

1. 

NIEZALEŻNE 
EUROPEJSKIE 

STOWARZYSZENIE 
TWÓRCÓW 

im. Ewy Dąbrowskiej 

»Interdyscyplinarny plener 
malarsko-rzeźbiarsko-ceramiczny 

„Inspiracje, interpretacje - Trzebież 
2021”« 

5 000,00 zł 

2. 

Polski Związek 
Niewidomych Okręg 
Zachodniopomorski  

Koło Police 

 
„ŻYCIE PO COVIDZIE  

WOLNO IDZIE, ALE IDZIE”  
 

4 500,00 zł 

3. 
FUNDACJA 

NOWOCZESNY KONIN 

„ZNAM ZABYTKI MOJEGO 
POWIATU!”      0,00 zł 

POWIAT POLICKI 
KOMUNIKAT 

ZARZĄDU 
POWIATU W POLICACH 

z dnia 
10 czerwca 2021 r. 

 
w sprawie: ogłoszenia  wyników  otwartego konkursu  ofert na realizację w 2021 r. 

zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury                 
i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 
turystyki i krajoznawstwa oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży,                
w tym wypoczynku dzieci i młodzieży 
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W zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: 

Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania publicznego 
Wysokość 

przyznanych środków 
publicznych 

1 2 3 4 

1. 
Stowarzyszenie    
Klub Biegowy 

„DZIK” 

 
„DZIKI WEEKEND 2021” 

 
8 000,00 zł 

  2. 
Stowarzyszenie 
BiegamBoLubię  

Team Police 

 
„IX Bieg Mikołajkowy” 

 
8 000,00 zł 

3. 

Polski Związek 
Niewidomych Okręg 
Zachodniopomorski  

Koło Police 

 
„WSPÓLNY START” 

 
3 000,00 zł 

4. 

Uczniowski Klub Sportowy 
„DEFMAR” 

 Akademia Łucznictwa 
 i Sportów Strzeleckich  

 
„Pokonać stres – osiągnąć cel” 

 
     0,00 zł 

5. 

 
Fundacja 

Aktywne Police 

 
„Wyścig kolarski Wyścigi 

kolarskie STEVENS Cx CUP  
– POLICE” 

 
           0,00 zł 

 
W zakresie: turystyki i krajoznawstwa oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży,               
w tym wypoczynku dzieci i młodzieży: 

Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania publicznego 
Wysokość 

przyznanych 
środków 

publicznych 
1 2 3 4 

1. 

Polskie Stowarzyszenie                
na rzecz Osób                                  

z Niepełnosprawnością 
Intelektualną Koło                          

w Policach 

 
„XVIII Integracyjny Rajd                 
po Puszczy Wkrzańskiej” 

 
4 450,00 zł 

                                                    
                                                                                                 
 
  
 
 
                                                                                                  Starosta Policki 

                                                                                           Andrzej Bednarek 
 
 
 
 
 
 
 
 
/Na oryginale właściwy podpis/  

 


