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BURMISTRZ                     Zarządzenie Nr 217/ 2022 

Miasta Dębicy                  Burmistrza Miasta Dębicy 

z dnia 19 maja 2022 r. 

w sprawie zlecenia zadania publicznych z zakresu wspierania i 

upowszechniania kultury fizycznej. 

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

gminnym (t.j: Dz. U. z 2022 r., poz. 599), art. 221 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) w związku 

Zarządzeniem Nr 159/2022 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 13 kwietnia 2022 r.  

w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania 

publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, Burmistrz 

Miasta Dębicy zarządza co następuje: 

 

§ 1. 

1. Zleca się organizacjom pozarządowym realizację zadania publicznego z zakresu  

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 

2. Wykaz organizacji pozarządowych, o których mowa w ust. 1  wraz z informacją  

o wysokości przyznanej dotacji i ilości uzyskanych przez poszczególne oferty 

punktów określa załącznik do zarządzenia. 

§ 2. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Obywatelskich 

Urzędu Miejskiego w Dębicy. 

§ 3. 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie 

internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dębicy. 

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

                                                                                                           BURMISTRZ 

mgr Mariusz Szewczyk 
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Załącznik  

do Zarządzenia Nr 217/2022 

Burmistrza Miasta Dębicy 

z dnia 19 maja 2022 r.  

 

W y k a z 

organizacji pozarządowych otrzymujących dotację na realizację zadania publicznego 

z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Rodzaj zadania: 

„Prowadzenie zajęć sportowych, udział w szkolnym współzawodnictwie 

sportowym i rozgrywkach sportowych oraz organizacja zawodów i imprez 

sportowych”. 

 

Lp Nazwa organizacji pozarządowej otrzymującej 
dotację. 

Ilość 
uzyskanych 
punktów 

Przyznana 
kwota dotacji 

Uwagi 

1. Ludowy Klub Sportowy „IGLOOPOL” z/s w 
Dębicy  

81 10 000,00  

2. Miejski Klub Szachowy „GRYF DĘBICA”  
z/s w Dębicy 

79 5 900,00  

3. Uczniowski Klub Sportowy „MORSY”                  
z/s w Dębicy 

79 10 300,00  

4. Klub Sportowy „WISŁOKA” z/s w Dębicy 70 6 400,00  

5. Uczniowski Klub Sportowy „KĘPA”  
z/s w |Dębicy 

70 6 400,00  

6. Uczniowski Klub Sportowy Łyżwiarstwo 
Figurowe „MORS” z/s w Dębicy 

77 6 000,00  

 

 

                                                                                                           BURMISTRZ 

mgr Mariusz Szewczyk 

 


