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Informacja o dotacjach przyznanych w 2022 r.

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 20.10.2022 Rejestr zmian

Zgodnie z art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z
2019 r. poz. 869) Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu informuje, że w 2022 r. przyznał dotacje:

„Towarzystwu  Przyjaciół  Świlczy”   w  wysokości  45  000  zł  na  realizację  zadania
publicznego pt. „Pokrycie kosztów sprawowania opieki nad grobem weteranów walk o
wolność i niepodległość Polski Stanisława Trzecielskiego i Józef Dąmbskiego ”;

„Stowarzyszeniu Opieki nad starymi Cmentarzami w Sanoku”  w wysokości 49 240 zł
na  realizację  zadania  publicznego  pt.  „Pokrycie  kosztów  sprawowania  opieki  nad
grobem weterana walk o wolność i niepodległość Polski Franciszka Löwy”;

„Gminie  Radziechowy  –  Wieprz  ”   w  wysokości  17  532,42  zł  na  realizację  zadania
publicznego pt. „Pokrycie kosztów sprawowania opieki nad grobem weterana walk o
wolność i niepodległość Polski Karola Tlałka”;

„Towarzystwu  Przyjaciół  Przemyśla  i  Regionu”  w  wysokości  7  800  zł  na  realizację
zadania publicznego pt. „Pokrycie kosztów sprawowania opieki nad grobem weterana
walk o wolność i niepodległość Polski Leona Sapiehy”;                                        

„Hufcowi  ZHP  Tuchola”  w  wysokości  5  000  zł  na  realizację  zadania  publicznego  pt.
„Pokrycie  kosztów  sprawowania  opieki  nad  grobem  weterana  walk  o  wolność  i
niepodległość  Polski  mjr.  Teodora
Spychalskiego”;                                                                

„Gminie Bytom Odrzański” w wysokości 6 681 zł na realizację zadania publicznego pt.
„Pokrycie  kosztów  sprawowania  opieki  nad  grobem  weterana  walk  o  wolność  i
niepodległość Polski Emila Wałukiewicza”;

„Gminie  Krasne”  w  wysokości  10  000  zł  na  realizację  zadania  publicznego  pt.
„Pokrycie  kosztów  sprawowania  opieki  nad  grobem  weterana  walk  o  wolność  i
niepodległość Polski Jana Newlina Mazarakiego”;                                                

„Społecznemu Komitetowi Opieki Nad Starą Rossą” w wysokości 5 325 zł na realizację
zadania publicznego pt. „Pokrycie kosztów sprawowania opieki nad grobem weterana
walk o wolność i niepodległość Polski Wacława Padleckiego”;  

„Społecznemu Komitetowi Opieki Nad Starą Rossą” w wysokości 7675 zł na realizację
zadania publicznego pt. „Pokrycie kosztów sprawowania opieki nad grobem weterana
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walk o wolność i niepodległość Polski Henryka Zajewskiego”;  

„Towarzystwu  Przyjaciół  Skierniewic”  w  wysokości  9  060  zł  na  realizację  zadania
publicznego pt. „Pokrycie kosztów sprawowania opieki nad grobem weterana walk o
wolność i niepodległość Polski Michała Berkmana”;     

„Towarzystwu  Przyjaciół  Skierniewic”  w  wysokości  10  060  zł  na  realizację  zadania
publicznego pt. „Pokrycie kosztów sprawowania opieki nad grobem weterana walk o
wolność i niepodległość Polski Józefa Gogólskiego”;                    

„Towarzystwu  Przyjaciół  Skierniewic”  w  wysokości  7  060  zł  na  realizację  zadania
publicznego pt. „Pokrycie kosztów sprawowania opieki nad grobem weterana walk o
wolność i niepodległość Polski Józefa Gołębiowskiego”;   

„Towarzystwu  Przyjaciół  Skierniewic”  w  wysokości  7  360  zł  na  realizację  zadania
publicznego pt. „Pokrycie kosztów sprawowania opieki nad grobem weterana walk o
wolność i niepodległość Polski Tomasza Budzałka”;

„ZHP Chorągwi Śląskiej, Hufiec Ziemi Gliwickiej” w wysokości 11 000 zł na realizację
zadania publicznego pt. „Pokrycie kosztów sprawowania opieki nad grobem weterana
walk o wolność i niepodległość Polski Wandy Endel – Ragis”;

„Polish Institute of  Culture & Research,  Orchard Lake Schools”  w wysokości  50 000
USD na realizację zadania publicznego pt. „Pokrycie kosztów sprawowania opieki nad
grobami  weteranów  walk  o  wolność  i  niepodległość  Polski  którzy  pochowani  w  
Kwaterze  polskich  ochotników  z  USA  do  Armii  Polskiej  gen.  Józefa  Hallera,  na
cmentarzu Holy Sepulchre Catholic Cemetery”;

„Polskiemu Towarzystwu Historycznemu o. w Radomsku”  w wysokości 38 500 zł na
realizację zadania publicznego pt. „Pokrycie kosztów sprawowania opieki nad grobem
weterana walk o wolność i niepodległość Polski Bonifacego Ławickiego”;

„Muzeum  Niepodległości  w  Warszawie”  w  wysokości   69  225,70  zł  na  realizację
zadania publicznego pt. „Pokrycie kosztów sprawowania opieki nad grobem weterana
walk o wolność i niepodległość Polski Wojciecha Jastrzębowskiego”
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