Uchwała Nr 71/2022
Zarządu Powiatu Sanockiego
z dnia 7 marca 2022r
w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu
oświaty zleconych przez powiat organizacjom pozarządowym
w 2022 roku
Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.
U. z 2020 r. poz.920), art. 11 ust.1 pkt.1,ust.2 i ust. 4 oraz art.15 ust.2h i 2j w zw. z art. 13 ust.3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (j.t. Dz.
U. z 2020 poz.1057 z późń.zm.) oraz uchwały nr XXXIX/410/2021 Rady Powiatu Sanockiego z
dnia 27 października 2021 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2022 rok.
Zarząd Powiatu Sanockiego
uchwala, co następuje:
§1
1. Dokonuje się wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie oświaty w 2022 r.
złożonych w ramach otwartego konkursu ofert.
2. Wykaz podmiotów, których oferty wybrano do realizacji stanowi załącznik Nr 1 do
niniejszej Uchwały.
§2
1. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Sanoku,
3) na stronie internetowej www.powiat-sanok.pl
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Członkowie Zarządu:
1. Pan Stanisław Chęć
2. Pan Janusz Cecuła
3. Pan Damian Biskup
4. Pan Andrzej Chrobak
5.

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 71/ 2022
z dnia 7 marca 2022

Wykaz podmiotów, których oferty wybrano do realizacji i udzielono dotacji na
realizację zadań publicznych Powiatu Sanockiego w zakresie oświaty:

Lp.

Wnioskodawca- nazwa
oferenta projektu

Nazwa projektu- oferty

Wysokość
przyznanej
dotacji

1.

Stowarzyszenie „Sanocki
Ekonomik”, ul. Jana III
Sobieskiego 23, 38-500
Sanok

„Warsztaty edukacyjne i pokaz
umiejętności zawodowych
zdobywanych w Zespole Szkół
nr 1 w Sanoku dla uczniów szkół
podstawowych”

2500

2.

Stowarzyszenie
Wychowawców „Eleusis” w
Sanoku, ul. Zielona 39, 38500 Sanok

„Sanoczanin ks. Zdzisław
Peszkowski – świadek prawdy,
strażnik pamięci”

1500

RAZEM

4000,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Stanisław Chęć

