
ZARZĄDZENIE NR 96/2022 
PREZYDENTA MIASTA TARNOBRZEGA 

z dnia 18 marca 2022 r. 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych 
z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 

Na podstawie art. 5 ust 1, art. 13 ust. 1 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535 i 2490), 
uchwały Nr LII/530/2021 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu 
współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Podk. 
z 2021 r. poz. 4387), zarządza się co następuje: 

§ 1. Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego określonego 
w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 roku, 
ogłoszonego zarządzeniem Nr 30/2022 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie 
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz 
ochrony dziedzictwa przyrodniczego, przyznając dotacje celowe na wsparcie zadań publicznych Podmiotom 
w wysokościach wymienionych w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Niniejsze zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta 
Tarnobrzega, na stronie internetowej Urzędu Miasta Tarnobrzega oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
Tarnobrzega przy ul. Kościuszki 32. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacji i Partycypacji Społecznej 
Urzędu Miasta Tarnobrzega. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

z up. Prezydenta Miasta 
Dariusza Bożka 

Zastępca Prezydenta Miasta 
Tarnobrzega 

 
 

Mirosław Pluta 
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Załącznik do Zarządzenia Nr 96/2022  
Prezydenta Miasta Tarnobrzega 

                                                                                z dnia  18 marca 2022 r.  
 

 
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych realizowanych 
w 2022 roku z zakresu ekologii  i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.  
 
Konkurs ogłoszony Zarządzeniem  Nr 30/2022 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia                           
25 stycznia 2022r. 

 
OFERTY, KTÓRE OTRZYMAŁY DOTACJE NA REALIZACJE ZADAŃ PUBLICZNYCH 

Numer 
oferty 

Nazwa organizacji 
Tytuł zadnia 
publicznego 

Wnioskowana 
kwota dotacji: 

Przyznana kwota 
dotacji: 

1. 

Podkarpackie 
Towarzystwo 
Przyrodników 
„Wolne Rzeki” 

Ptasie domki 11.930,00 zł 5.350, 00 zł 

2. 

 
Tarnobrzeskie 

Stowarzyszenie 
„Chrońmy 
Zwierzęta” 

 

Razem dla 
zwierząt 

bezdomnych 
10.000, 00 zł 6.600, 00 zł 
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