
UCHWAŁA Nr 320 / 6420 / 21 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 14 października 2021 r. 

 
w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych  

Województwa Podkarpackiego w dziedzinie nauki w 2021 r. 
 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 ze zm.) oraz art. 15 ust. 2a-2j ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 

z 2020r., poz. 1057 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXIX/501/20 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie Programu współpracy 

Samorządu Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 (z późn. zm.) 

oraz Uchwały Nr 301/5942/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację 

zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie nauki w 2021 r. pn. 

Organizacja wydarzeń popularyzujących naukę, 

 
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 

1. Dokonuje się wyboru ofert na realizację zadań publicznych złożonych w ramach 
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa 
Podkarpackiego w dziedzinie nauki w 2021 r. pn. Organizacja wydarzeń 
popularyzujących naukę, przeprowadzonego na podstawie Uchwały 
Nr 301/5942/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 
27 lipca 2021 r. 

2. Zatwierdza się listę ofert, które spełniają wymogi formalne w ramach otwartego 
konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego 
w dziedzinie nauki w 2021 r. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. Udziela się dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego 
w dziedzinie nauki w 2021 r. podmiotowi wymienionemu w załączniku nr 2 do 
niniejszej uchwały. 

 
§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Podpisał: 
Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego  



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 320/6420/21 
Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie 
z dnia 14 października 2021 r.   

 

Wykaz ofert spełniających wymogi formalne 
w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 

Województwa Podkarpackiego w dziedzinie nauki w 2021 r.  
pn. Organizacja wydarzeń popularyzujących naukę 

Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania 

1.  
Stowarzyszenie „Uwierz w Siebie” 
z siedzibą w Dębicy 

Rodzinny piknik edukacyjny pn.: 
„Potęga umysłu – radość i zabawa” - 
3 edycja 



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 320/6420/21 
Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie 
z dnia 14 października 2021 r.   

 
Wykaz podmiotów, którym udziela się dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego  

w dziedzinie nauki w 2021 r. pn. Organizacja wydarzeń popularyzujących naukę 

Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania 

Liczba 
punktów 

uzyskanych  
z oceny 

merytorycznej 

Wnioskowana kwota 
dotacji  
(w zł) 

Przyznana 
kwota dotacji 

(w zł) 

1.  
Stowarzyszenie „Uwierz 
w Siebie” z siedzibą 
w Dębicy 

Rodzinny piknik edukacyjny 
pn.: „Potęga umysłu – radość 
i zabawa” - 3 edycja 

71,20 10 000,00 10 000,00 

 
 Razem  10 000,00 10 000,00 



  


