Uchwała Nr 44/738/2018
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 13 marca 2018 r.
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu powiatu oświęcimskiego dla podmiotów niezaliczanych
do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku.

Na podstawie art.4 ust.1 pkt 5 i art. 32 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm) i art.5 ust.2 pkt.1, art. 5
ust.4 pkt.2, art.11 ust. 1 pkt.1, art.11 ust.2 i art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450) Zarząd
Powiatu w Oświęcimiu uchwala, co następuje:
§ 1.
Zarząd Powiatu w Oświęcimiu udziela dotacji z budżetu powiatu oświęcimskiego
dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu
osiągnięcia zysku, na projekty z dziedziny rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych
wg załącznika do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Oświęcimskiemu.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały
nr 44/738/2018 Zarządu
Powiatu w Oświęcimiu z dnia
13 marca 2018 r.
Dotacje w dziedzinie rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych w 2018 r.

nazwa zadania

przyznana kwota dotacji
w 2018 r.

Stowarzyszenie Osób
Niepełnosprawnych „Razem”
w Oświęcimiu

Udział w Mistrzostwach Europy
Osób po Transplantacji i
Dializowanych

2 500,00 zł

Stowarzyszenie "Amazonek"
w Brzeszczach

Amazonka kobieta sprawna

7 500,00 zł

Stowarzyszenie Rodziców Na
Rzecz Dzieci
Niepełnosprawnych "Olimp"
w Brzeszczach

Organizacja i prowadzenie zajęć
rehabilitacyjnych dla dzieci
niepełnosprawnych: terapia,
zabiegi rehabilitacyjne, zajęcia
integracyjno-rehabilitacyjne,
warsztaty

5 250,00 zł

Rehabilitacja na końskim grzbiecie
2018

6 000,00 zł

Prowadzenie placówek wsparcia
dziennego

0,00 zł

Fundacja im. Brata Alberta,
Warsztat Terapii Zajęciowej
w Chełmku

Rehabilitacja społeczna osób
niepełnosprawnych

7 500,00 zł

Stowarzyszenie „Amazonki
Oświęcim” w Oświęcimiu

Opieka i Rehabilitacja osób
niepełnosprawnych

3 000,00 zł

Stowarzyszenie dla Dzieci
Niepełnosprawnych
"PROMYK" w Oświęcimiu

Samodzielni na co dzieńRehabilitacja zdrowotna i
społeczna niepełnosprawnych

2 000,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy
Gminy Brzeszcze
w Brzeszczach

Organizacja III Ogólnopolskich
Halowych Igrzysk po
Transplantacji i Osób
Niepełnosprawnych

3 000,00 zł

Stowarzyszenie Rodziców i
Opiekunów Dzieci
Niepełnosprawnych i z
Zaburzeniami Rozwoju
10. „Pomocna Dłoń” w Oświęcimiu

Pewna siebie Mama

3 250,00 zł

lp.

1.

nazwa podmiotu

2.

3.

4.

Klub Hipiczny "Ikarion"
w Bobrku
Stowarzyszenie "Szansa"
w Oświęcimiu

5.

6.

7.

8.

9.

