
POWIAT POLICKI 

KOMUNIKAT 

ZARZĄDU 

POWIATU W POLICACH 

z dnia 

17 czerwca 2021 r. 

 

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

publicznych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych  

 

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 593/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego 

konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych w zakresie rehabilitacji zawodowej  

i społecznej osób niepełnosprawnych dokonano wyboru następujących ofert: 

1) Stowarzyszenia na Rzecz Harmonii Społecznej z siedzibą w Policach przy                         

ul. Bankowej 11FGH/5 pod tytułem „Przygoda z fotografią”, pod warunkiem złożenia 

aktualizacji kalkulacji przewidywanych kosztów oraz ewentualnie planu i harmonogramu 

działań, a także opisu zakładanych rezultatów uwzględniająch wysokość udzielanej 

dotacji; 

2) Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło  

w Policach z siedzibą przy ul. Janusza Korczaka 57 pod tytułem ,,Integracja  

w PSONI Koło w Policach”, pod warunkiem złożenia aktualizacji kalkulacji 

przewidywanych kosztów oraz ewentualnie planu i harmonogramu działań, a także opisu 

zakładanych rezultatów uwzględniająch wysokość udzielanej dotacji; 

3) Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ,,AMICUS” z siedzibą w Policach 

przy ul. Janusza Korczaka 43 pod tytułem „Jesteśmy-Działamy-Pomagamy”, pod 

warunkiem złożenia aktualizacji kalkulacji przewidywanych kosztów oraz ewentualnie 

planu i harmonogramu działań, a także opisu zakładanych rezultatów uwzględniająch 

wysokość udzielanej dotacji; 

4) Polskiego Związku Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło Police z siedzibą  

przy ul. Grunwaldzkiej 15 pod tytułem „Właściwa droga”, pod warunkiem złożenia 

aktualizacji kalkulacji przewidywanych kosztów oraz ewentualnie planu  

i harmonogramu działań, a także opisu zakładanych rezultatów uwzględniająch wysokość 

udzielanej dotacji; 

5) Fundacji Bądźmy Razem z Niepełnosprawnymi w Tanowie z siedzibą przy ul. Leśnej 91 

pod tytułem ,,Dalsze podróże po świecie”; 

6) Stowarzyszenia Klub Biegowy ,,Dzik” z siedzibą w Policach przy ul. Jana Długosza 53 

pod tytułem ,,Mocna piątka dla mistrza”, pod warunkiem złożenia aktualizacji kalkulacji 

przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego.  

 

 Zarząd Powiatu w Policach zobowiązał się do udzielenia dotacji na wsparcie realizacji 

przedmiotowych zadań publicznych:  

1) stowarzyszeniu, o którym mowa w pkt 1, w wysokości 9 000 zł (słownie: dziewięć tysięcy 

złotych);  

2) stowarzyszeniu, o którym mowa w pkt 2, w wysokości 8 000 zł (słownie: osiem tysięcy 

złotych);  



3) stowarzyszeniu, o którym mowa w pkt 3, w wysokości 8 000 zł (słownie: osiem tysięcy  

złotych);  

4) stowarzyszeniu, o którym mowa w pkt 4, w wysokości 8 000 zł (słownie: osiem tysięcy 

złotych); 

5) fundacji, o którym mowa w pkt 5, w wysokości 12 350 zł (słownie: dwanaście tysięcy 

trzysta pięćdziesiąt złotych); 

6) stowarzyszeniu, o którym mowa w pkt 6, w wysokości 4 000 zł (słownie: cztery tysiące 

złotych). 

 

    Warunki i zasady przyznania i rozliczenia ww. dotacji zostaną szczegółowo określone                

w umowach zawartych pomiędzy Powiatem Polickim reprezentowanym przez Zarząd 

Powiatu w Policach a podmiotami, które uzyskały zlecenie na realizację ww. zadania 

publicznego.    

 

   

 
                                                                                                    Starosta Policki 

                                                                                                                Andrzej Bednarek 
 

 

 

Na orginale właściwy podpis. 
 


