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WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT 

DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I  PODMIOTÓW WYMIENIONYCH  

W ART.3 UST.3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO 

 I WOLONTARIACIE W 2021 ROKU 

 

 

        W ramach ogłoszonego uchwalą Nr 135/470/2021 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia           

5 stycznia 2021 r. konkursu dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych                 

w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do Starostwa 

Powiatowego w Prudniku wpłynęło 9 wniosków.  

Wszystkie 9 wniosków spełniło wymogi formalne i zostało dopuszczone do oceny 

merytorycznej. Jedna z ofert mimo spełnienia wymogów formalnych, uzyskała niską średnią 

liczbę punktów w trakcie oceny dokonanej przez Komisję Konkursową i w związku                         

z brakiem środków na dofinansowanie wszystkich zebranych w konkursie ofert, nie została 

zarekomendowana do dofinansowania. Była to następująca oferta:  

 

Lp. Wnioskodawca Nazwa zadania Dziedzina wsparcia 

1. Stowarzyszenie Akademia 

Sportowego Rozwoju 

„Aktywny Przedszkolak 

2021” 

Wspieranie i upowszechnianie 

kultury fizycznej  

 

 

Komisja Konkursowa dokonała oceny merytorycznej i pozytywnie zaopiniowała wnioski: 

 

 

Nazwa 

zadania 

publicznego 

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 

a) wspieranie przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych na terenie Powiatu (m.in.: 

festiwali, konkursów, przeglądów artystycznych, spotkań plenerowych, 

warsztatów, seminariów), 

b) wspieranie imprez o charakterze powiatowym mających istotne znaczenie dla 

kultury i tradycji Powiatu Prudnickiego, 

c) edukacja kulturalna i propagowanie sztuki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych 

zamieszkujących teren Powiatu Prudnickiego, 

d) rozwijanie zainteresowań kulturą Powiatu Prudnickiego, 

e) rozwijanie twórczości literackiej, 

f)  dziedzictwo kulturowe i historyczne. 



Lp. Wnioskodawca Nazwa zadania Wysokość 

przyznanego 

dofinansowania 

1. Stowarzyszenie 

Odnowy Wsi Łącznik 
„Jarmark Bożonarodzeniowy w 

Łączniku 2021 – W świątecznym 

nastroju” 

3.500,00 

2. Bialska Orkiestra Dęta „Fabryka Muzykantów” 5.500,00  

3. Ochotnicza Straż 

Pożarna w Chrzelicach 
Quizollo – uczy, bawi, integruje 3.000,00 

    

 

Nazwa 

zadania 

publicznego 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: 

a) organizacja i koordynacja  zawodów sportowych o zasięgu  powiatowym dla 

dzieci, młodzieży i dorosłych Powiatu Prudnickiego, 

b) uczestnictwo dzieci i młodzieży Powiatu w imprezach sportowych i sportowo-

rekreacyjnych o charakterze powiatowym, krajowym i międzynarodowym, 

c) wspieranie programów sportowo-rekreacyjnych i bezpiecznego zabezpieczenia  

zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie 

Powiatu Prudnickiego, 

d)  wspieranie programów pozwalających na osiągnięcie wysokiego poziomu 

sportowego zwłaszcza w rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży, 

e) zabezpieczania, w ramach posiadanych środków, wkładu finansowego dla 

organizacji pozarządowych uczestniczących w konkursach ogłaszanych przez 

podmioty zewnętrzne, w przypadku zawarcia umowy partnerskiej i otrzymania 

dotacji. 
Lp. Wnioskodawca Nazwa zadania Wysokość 

przyznanego 

dofinansowania 

1. Ludowy Klub Sportowy 

Rolnik Biedrzychowice 
„Rozwój piłki nożnej kobiet i 

dziewcząt poprzez szkolenie i udział w 

rozgrywkach” 

19.500,00 

2. Ludowy Uczniowski 

Klub Sportowy RB 

Głogówek 

„Organizacja zajęć sportowych dla 

dzieci i młodzieży oraz udział w 

rozgrywkach i turniejach” 

4.000,00 

 

 

 

Nazwa 

zadania 

publicznego 

Turystyka i krajoznawstwo: 

a) organizacja oraz wspieranie przedsięwzięć mających na celu 

popularyzację turystyki na terenie Powiatu, 

b) organizacja oraz wspieranie maratonów, rajdów, spotkań oraz 

wycieczek krajoznawczych, 

c) zabezpieczania, w ramach posiadanych środków, wkładu finansowego 

dla organizacji pozarządowych uczestniczących w konkursach 

ogłaszanych przez podmioty zewnętrzne, w przypadku zawarcia 

umowy partnerskiej i otrzymania dotacji. 



Lp. Wnioskodawca Nazwa zadania Wysokość 

przyznanego 

dofinansowania 

1. Ludowy Klub Sportowy 

Rolnik Biedrzychowice 
Organizacja wycieczki krajoznawczej 

„Poznajemy Ziemię Kłodzką” 
2.500,00 zł 

2. Ochotnicza Straż 

Pożarna w Chrzelicach 
„Poznaj swój kraj – zabytki Górnego 

Śląska” 
1.500,00 zł 

 

 

 

Nazwa 

zadania 

publicznego 

Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu 

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 295 z późn. zm.): 
a) realizacja programów promocji zdrowia psychicznego oraz organizowanie 

wsparcia dla osób z problemami zdrowia psychicznego, 

b) wspieranie akcji dotyczących ochrony i promocji zdrowia, 

c) popularyzowanie wiedzy o zrachowaniach zdrowotnych oraz profilaktyki 

chorób  

i uzależnień 

d) zabezpieczania, w ramach posiadanych środków, wkładu finansowego dla 

organizacji pozarządowych uczestniczących w konkursach ogłaszanych 

przez podmioty zewnętrzne, w przypadku zawarcia umowy partnerskiej i 

otrzymania dotacji.  

Lp. Wnioskodawca Nazwa zadania Wysokość 

przyznanego 

dofinansowania 

1. Opolski Oddział 

Okręgowy Polskiego 

Czerwonego Krzyża 

„Promujemy Honorowe 

Krwiodawstwo w Powiecie 

Prudnickim” 

1.600,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


