
ZARZĄDZENIE NR 149/B/2016
BURMISTRZA STRZEGOMIA

z dnia 1 czerwca 2016 r.

w sprawie częściowego rozstrzygnięcia czwartego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 
z obszaru przciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2016 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 446), art. 15 ust.2 g, 2 h i 2 j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o 
wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.), uchwały Nr 95/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 26 
listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Gminy Strzegom z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2017, zarządza się, co 
następuje:

§ 1. Dokonuje się częściowego rozstrzygnięcia czwartego otwartego konkursu ofert na realizację zadań 
publicznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2016 roku, ogłoszonego 
zarządzeniem Nr 104/B/2016 Burmistrza Strzegomia  z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia czwartego 
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 
społecznym w 2016 roku, w zakresie realizacji:

1) Zadania 1 -  Organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym lub terapeutycznym w formach 
wyjazdowych na terenie Polski (kolonie lub obozy – minimum 4 noclegi) dla dzieci i młodzieży szkolnej z 
rodzin zagrożonych problemem alkoholowym, problemami narkomanii;

2) Zadania 2 – Organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym lub terapeutycznym (półkolonie 
– minimum 5 dni) dla dzieci i młodzieży szkolnej pozostającej w mieście i na wsi w okresie wakacyjnym, z 
rodzin zagrożonych problemem alkoholowym, problemami narkomani;

3) Zadania 3 - Wspieranie działalności klubów abstynenckich służących rozwiązywaniu problemów 
alkoholowych,  w szczególności w zakresie promowania abstynenckiego i trzeźwego stylu życia, organizacji 
warsztatów terapeutycznych dla osób z dłuższą abstynencją, organizacji obozów terapeutycznych z programem 
terapeutycznym obejmującym minimum 6 godzin zajęć dziennie.

§ 2. Po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej powołanej zarządzeniem Nr 126/B/2016 Burmistrza 
Strzegomia z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w 
otwartym konkursie ofert na realizcję zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 
społecznym w 2016 roku, udziela się dotacji celowej na wsparcie zadań publicznych zgodnie z treścią załącznika 
do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Środki finansowe na realizację zarządzenia zabezpieczone zostały w budżecie Gminy Strzegom na 2016 r.  
w rozdziale 85153 i w rozdziale 85154.

§ 4. Zakres i warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Burmistrzem 
Strzegomia  a Oferentem.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. profilaktyki i spraw obronnych Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu.

§ 6. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  
w Strzegomiu oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl.
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§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

z up. Zastępca Burmistrza

Wiesław Witkowski
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Załącznik do Zarządzenia Nr 149/B/2016

Burmistrza Strzegomia

z dnia 1 czerwca 2016 r.

Rodzaj zadania publicznego:

Zadanie 1: Organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym lub terapeutycznym 
wformach wyjazdowych na terenie Polski (kolonie lub obozy – minimum 4 noclegi) dla dzieci i 
młodzieżyszkolnej z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym, problemami narkomanii.

Oferta Nazwa oferenta
Wysokość 
przyznanych 
środków w zł

1. STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW NA RZECZ 
ROZWOJU WSI STANOWICE

4.000,00

2. STOWARZYSZENIE UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 
„AKTYWNA KOSTRZA"

9.000,00

3. KOŁO PRZYJACIÓŁ DZIECI „ COPERNICUS” PRZY 
PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2
W STRZEGOMIU

8.400,00

4. STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PUBLICZNEJ SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ NR 4 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO 
W STRZEGOMIU „PRZYJACIELE CZWÓRKI”

8.000,00

5. STOWARZYSZENIE WSPIERANIA KULTURY W GMINIE 
STRZEGOM „AKCJA” 8.000,00

6. STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI OLSZANY 8.000,00

Zadanie 2: Organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym lub 
terapeutycznym(półkolonie – minimum 5 dni) dla dzieci i młodzieży szkolnej pozostającej w mieście i na 
wsi w okresiewakacyjnym, z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym, problemami narkomanii.

Oferta Nazwa oferenta
Wysokość 
przyznanych 
środków w zł

1. KOŁO PRZYJACIÓŁ DZIECI „COPERNICUS” PRZY 
PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2                     W 
STRZEGOMIU

10.000,00

2. STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PUBLICZNEJ SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ NR 4 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO 
W STRZEGOMIU „PRZYJACIELE CZWÓRKI”

9.682,60

3. STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW 
GMINY STRZEGOM

18.665,40

4. STOWARZYSZENIE WSPIERANIA KULTURY W GMINIE 
STRZEGOM „AKCJA” 5.370,00

5. STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA 
GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA PAWŁA II
W STRZEGOMIU

4.904,00

6. KOŁO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI PRZY 
ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W STRZEGOMIU

2.196,00

7. UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „GIMEK” 3.472,00
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Zadanie 3: Wspieranie działalności klubów abstynenckich służących rozwiązywaniu 
problemówalkoholowych, w szczególności w zakresie promowania abstynenckiego i trzeźwego stylu życia, 
organizacji warsztatów terapeutycznych dla osób z dłuższą abstynencją, organizacji obozów 
terapeutycznych z programemterapeutycznym obejmującym minimum 6 godzin zajęć dziennie.

Oferta Nazwa oferenta Wysokość 
przyznanych 
środków w zł.

1. KLUB ABSTYNENCKI „ARKA” 14.274,00
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UZASADNIENIE

DO ZARZĄDZENIA Nr 149/B/2016

BURMISTRZA STRZEGOMIA

z dnia 1 czerwca 2016 r.

w sprawie częściowego rozstrzygnięcia czwartego otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych z obszaru przciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2016 roku

Zlecenie realizacji zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
w 2016 roku wynika z potrzeby realizacji zadań publicznych przez Gminę Strzegom oraz z ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 z późn.
zm.), która stanowi, że gminy wspierają zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe wraz
z udzieleniem dotacji celowej na dofinansowanie ich realizacji. Działalność w obszarze przeciwdziałania
uzależnieniom i patologiom społecznym w 2016 roku jest jednym z priorytetowych obszarów realizacji zadań
publicznych w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego. Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Strzegomia Nr 104/B/2016 z dnia 19 kwietnia
2016 r. niniejsze zarządzenie rozstrzyga czwarty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z
obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2016 roku w części dotyczącej zadania
1, zadania 2 i zadania 3. Rozstrzygnięcie konkursu w zakresie zadania 4 nastapiło w drodze zarządzenia
Burmistrza Strzegomia Nr 140/B/2016 z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie częściowego rozstrzygnięcia
czwartego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru przciwdziałania uzależnieniom
i patologiom społecznym w 2016 roku.
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