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BURMISTRZ                                Zarządzenie Nr 195/2022 

Miasta Dębicy                      Burmistrza Miasta Dębicy 

z dnia 13 maja 2022 r. 

w sprawie zlecenia zadań publicznych z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, 

edukacji, oświaty i wychowania. 

 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 157/2022 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie 

przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu 

nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, Burmistrz Miasta Dębicy 

zarządza co następuje: 

 

§ 1. 

1. Zleca się organizacjom pozarządowym realizację zadań publicznych z zakresu  nauki, 

szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. 

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. 

 

                                                                                                       WZ BURMISTRZA 

mgr inż. arch. Jerzy Sieradzki 

                                                                                                                           ZASTĘPCA BURMISTRZA 
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Załącznik  

do Zarządzenia nr 195/2022  

z dnia 13 maja 2022 r.  

 

W y k a z 
 

organizacji pozarządowych otrzymujących dotację na realizację  zadań publicznych  z zakresu 

nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. 

 

Zadanie 1. Organizowanie zajęć, przeglądów, konkursów i innych alternatywnych form 

edukacji. 

Lp. 
Nazwa organizacji pozarządowej 

otrzymującej dotację 

Ilość 

uzyskanych 

punktów 

Przyznana 

kwota 

dotacji  

Uwagi 

1. 

Fundacja Wspierania Edukacji przy 

Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza 

ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów  

80 8 000,00  

2. 
Chorągiew Podkarpacka ZHP 

ul. Hetmańska 9, 35-078 Rzeszów 
81 2 000,00  

 Ogółem:  10 000,00  

 

Zadanie 2. Podejmowanie działań mających na celu wyrównanie szans edukacyjnych wśród 

dzieci i młodzieży szkolnej oraz rozwijanie ich zainteresowań. 

 

Lp. 
Nazwa organizacji pozarządowej 

otrzymującej dotację 

Ilość 

uzyskanych 

punktów 

Przyznana 

kwota 

dotacji  

Uwagi 

1. 

Stowarzyszenie im. Edmunda 

Bojanowskiego „DOBROĆ” 

ul. Krakowska 15, 39- 200 Dębica  

80 5 000,00  

 

 

                                                                                                                       WZ BURMISTRZA 

mgr inż. arch. Jerzy Sieradzki 

                                                                                                                            ZASTĘPCA BURMISTRZA 

  


