
ZARZĄDZENIE NR 246/18
PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA

z dnia 15 maja 2018 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 
związanych z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom 

i patologiom społecznym dla  mieszkańców miasta Zduńska Wola w 2018 roku

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130), art. 4 ust. 1 pkt 32, art. 5 ust. 2 pkt 1, 
art. 11 ust. 2 oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650 i 723) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego, ogłoszonego zarządzeniem                        
nr 193/18 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 16 kwietnia 2018 r., dokonuje się rozstrzygnięcia 
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu 
gminy w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym dla mieszkańców miasta 
Zduńska Wola w 2018 roku, w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji celowej 
na dofinansowanie jego realizacji. 

2. Wykaz zadań i realizujących je podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu 
konkursowym, o którym mowa w ust. 1, wraz z wysokością udzielonych dotacji stanowi załącznik do 
zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Biura Programów Zdrowotnych i Spraw 
Społecznych Urzędu Miasta Zduńska Wola.

§ 3. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie  podlega  podaniu  do  publicznej  wiadomości  poprzez  rozplakatowanie  na  
tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Zduńska Wola, a także poprzez zamieszczenie jego treści 
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zduńska Wola.

 

Prezydent Miasta

Piotr Niedźwiecki

Id: 072A05A9-CEA7-421B-B980-B179AC5F56DC. Podpisany Strona 1 z 1



Załącznik do zarządzenia Nr 246/18
Prezydenta Miasta Zduńska Wola
z dnia 15 maja 2018 r.

Wykaz zadań i realizujących je podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu 
konkursowym wraz z wysokością udzielonych dotacji w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom                      
i patologiom społecznym dla mieszkańców miasta Zduńska Wola w 2018 roku.

Nr 
oferty

Nazwa podmiotu,
adres

Nr 
zadania

Nazwa zadania Przyznana 
kwota dotacji 

(w zł)

1.
Fundacja
Przystań z Nami
ul. Jana Kazimierza 11/8
98-220 Zduńska Wola

Nr 2
Wspieranie działań edukacyjnych, 
terapeutyczno- szkoleniowych 
i psychologicznych na rzecz osób 
uzależnionych i członków ich rodzin, 
w tym dzieci i młodzieży.

26 000 

2.

Stowarzyszenie Abstynentów 
Klubu   „WOLA”
ul. Szadkowska 29
98-220 Zduńska Wola

 Nr 1

Działalność na rzecz utrzymywania 
abstynencji  i krzewienia idei trzeźwości 
oraz wspieranie zajęć profilaktyczno  - 
rehabilitacyjnych na rzecz osób 
uzależnionych
i członków ich rodzin

17 157
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