
UCHWAŁA NR 1071/22 
ZARZĄDU POWIATU W WADOWICACH 

z dnia 17 marca 2022 r. 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego 
z zakresu pomocy społecznej w 2022 r. 

Na podstawie art. 11 ust.1, ust.4, art. 15 ust.1, ust. 2h, ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j.: Dz.U. z 2020, poz. 1057 ze zm.) Zarząd 
Powiatu w Wadowicach uchwala, co następuje: 

§ 1. W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert oraz rozpatrzenia propozycji Komisji 
Konkursowej udziela się dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej. 

§ 2. Wykaz zadań i realizujących je podmiotów oraz wysokość udzielonych dotacji zawiera załącznik 
do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Wadowicach. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Podpisy Członków Zarządu Powiatu w Wadowicach: 
 
 
1. Beata Smolec 

 2. Małgorzata Targosz-Storch 

 3. Marek Ciepły 

 4. Mirosław Sordyl 
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Załącznik do uchwały Nr 1071/22 

Zarządu Powiatu w Wadowicach 

z dnia 17 marca 2022 r. 

Wykaz zadań i realizujących je podmiotów oraz wysokość dotacji udzielonych w otwartym 
konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 

dofinansowanego ze środków Powiatu Wadowickiego w 2022 r. 

L. p. Nazwa organizacji składającej 
wniosek Nazwa zadania Przyznana kwota dotacji 

1. 
Fundacja „Promyczek” 

ul. Starowiejska 17a 
34-120 Andrychów 

Będę samodzielny 2022 
9 500,00 zł 

(słownie złotych: dziewięć 
tysięcy pięćset 00/100) 

2. 
Fundacja „Jowisz” 
os. XX - lecia 10/38 
34-100 Wadowice 

Hipoterapia 2022 
6 000,00 zł  

(słownie złotych: sześć tysięcy 
00/100) 

3. 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
- Koło Dzieci 

Niepełnosprawnych 
ul. M. Wadowity 9a 
34-100 Wadowice 

Pływanie korekcyjne 
9 500,00 zł 

(słownie złotych: dziewięć 
tysięcy pięćset 00/100) 

4. 

Fundacja na Rzecz Osób 
Potrzebujących „Zapałka” 

os. XX - lecia 1 
34-100 Wadowice 

Kolejny krok  
z rehabilitantem - cykl zajęć 
rehabilitacyjnych dla dzieci 

i młodzieży  
z powiatu wadowickiego 

5 000,00 zł 
(słownie złotych: pięć tysięcy 

00/100) 
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