
 
Dębnica Kaszubska, dnia 15.07.2021  r. 

RSO.526.1.2021.KT 

Obwieszczenie 
Wójta Gminy Dębnica Kaszubska 

 
o wynikach konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i 
wychowania poprzez promocję aktywnego spędzania czasu wśród dzieci i młodzieży, wspieranie 
aktywności oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez alternatywne formy 
edukacji  
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 
713; 1378, z 2021 r. poz. 1038), art. 15 ust. 2h ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020, poz. 1057, z 2019 r. poz. 2020, z 2021 r. poz. 1038) i i § 4 
pkt 3, § 5 ust. 2 pkt 2, § 8 ust. 2 załącznika do uchwały Nr XXVI/184/2020 Rady Gminy Dębnica 
Kaszubska z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy 
Dębnica Kaszubska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku 
publicznego na 2021 rok, informuje, że w dniu 13.07.2021 r. zostało zakończone postępowanie 
rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadania publicznego na prowadzenie świetlicy wiejskiej w 
Gałęzowie w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2021 r. z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania 
poprzez promocję aktywnego spędzania czasu wśród dzieci i młodzieży, wspieranie aktywności oraz 
wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez alternatywne formy edukacji. 
Uwzględniając wyniki prac komisji konkursowej podjęto decyzję o wyborze oferenta i wysokości 
przyznanej dotacji.  

 

Lp. Oferent 
Tytuł zadania 

publicznego 

Dotacja ze środków 

publicznych Data wpływu 
Wnioskowana (zł) 

Proponowana  

(zł) 
1. Stowarzyszenie  

SPERANDA  

Społeczne Centrum 

Aktywności  

i Innowacyjności 

Lokalnej w Gałęzowie 

 

 

30 000,00 zł 

 

30 000,00 zł 

 

13/07/2021 r. 

RAZEM 30 000,00 zł 30 000,00 zł 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez:  zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska - http://ug.debnicakaszubska.ibip.pl; wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dębnica 

Kaszubska, przy ul. ks. Antoniego Kani 16a oraz  zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska 

www.debnicakaszubska.eu   

                                                                                                                                         

Z up. Wójta Gminy Dębnica Kaszubska 
Zastępca Wójta Gminy Dębnica Kaszubska 

Karol Żukowski 

/Podpisano elektronicznie/ 
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