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BURMISTRZ                      Zarządzenie Nr 77/2022 

Miasta Dębicy                   Burmistrza Miasta Dębicy 

z dnia 16 lutego 2022 r. 

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia 

publicznego realizowanego w wykonaniu Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Miasta Dębicy na lata 2021 - 2023. 

 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) i art. 13 pkt. 3, art. 14 ustawy z dnia 11 września 2015 

r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1956 z późn. zm.) w związku  

z zarządzeniem Nr 42/2022 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie 

przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia 

publicznego w wykonaniu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta 

Dębicy na lata 2021 – 2023, zarządza się co następuje: 

§ 1 

1. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia 

publicznego realizowanego w wykonaniu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

dla Miasta Dębicy na lata 2021 – 2023, przyznaje się dofinansowanie zadania 

pn. ”Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo - wychowawczych z programem z zakresu 

profilaktyki narkomanii dla uczniów dębickich szkół” w wysokości 55 000,00 zł.  

2. Wykaz podmiotów, które otrzymały dofinasowanie wraz z informacją o ilości uzyskanych 

punktów przez poszczególne oferty oraz o wysokości przyznanych środków finansowych 

określa załącznik do zarządzenia. 

§ 2 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu 

Miejskiego w Dębicy. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

§ 4 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie 

internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dębicy. 

 

                                                                                                        WZ  BURMISTRZA 

                                                                                                                 mgr Maciej Małozięć 
ZASTĘPCA BURMISTRZA 
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Załącznik  

do zarządzenia Nr 77/2022  

Burmistrza Miasta Dębicy  

z dnia 16 lutego 2022 r. 

 

W y k a z 

podmiotów otrzymujących środki finansowe na realizację zadań z zakresu zdrowia 

publicznego pn. ”Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo-wychowawczych  

z programem z zakresu profilaktyki narkomanii dla uczniów dębickich szkół”:  

 

Lp. 
Nazwa organizacji pozarządowej 

otrzymującej dotację 

Ilość 

uzyskanych 

punktów 

Przyznana 

kwota 

dotacji  

Uwagi 

1. 
Uczniowski Klub Sportowy „Jedenastka” 
przy Szkole Podstawowej nr 11 w 
Dębicy 

45 12 000,00 zł  

2. 
Uczniowski Klub Sportowy „Wolica” 
przy Szkole Podstawowej nr 12 w 
Dębicy 

45 12 000,00 zł  

3. 
Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP” 
przy Szkole Podstawowej nr 9 w Dębicy 

42 11 000,00 zł  

4. Uczniowski Klub Sportowy „TIM”  40 10 000,00 zł  

5.  Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka”  38 10 000,00 zł  

 Ogółem:  55 000,00 zł  

 

 

                                                                                                        WZ  BURMISTRZA 

                                                                                                                 mgr Maciej Małozięć 
ZASTĘPCA BURMISTRZA 

 


