ZARZĄDZENIE NR
PREZYDENTA MIASTA GLI

.... ..
ICE

z ania
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań
publicznych miasta Gliwice w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym - przeciwdziałanie narkomanii
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy 2 dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy 2 dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. 2 2018 r.
poz. 450 z póżn. zm.), w związku z art. 10 ustawy 2 dnia 29 lipca 2005 r. (j.t. Dz.U.
z 2018 r. poz. 1030 z póżn. zm) o przeciwdziałaniu narkomanii oraz art. 182 ustawy z dnia
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu ałkoholizmowi (j.t.
Dz.U. 2 2018 r. poz. 2137.) oraz Uchwałą nr XI/276/2015 Rady Miasta Gliwice z dnia 19
listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
dla miasta Gliwice na lata 2016-2020”,

zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozstrzygnąć otwarty konkurs ofert ogłoszony zarządzeniem nr PM-7228/18
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 19 listopada 2018 r. na realizację w 2019 r. zadań
publicznych miasta Gliwice w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym - przeciwdziałanie narkomanii.
§ 2. Przyznać dotację w łącznej kwocie 110.000,00 zł na wsparcie realizacji zadania,
o którym mowa w § 1, zgodnie z zestawieniem stanowiącym załącznik
do niniejszego zarządzenia.
§3. Wykaz zadań na które została przyznana dotacja 2 budżetu miasta Gliwice
na 2019 r. zamieścić w „Miejskim Serwisie Internetowym-Gliwice", Biuletynie
Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na stronie
internetowej Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych.
§4. Odpowiedziałnym za wykonanie zarządzenia jest naczelnik Wydziału Zdrowia
i Spraw Społecznych.
§ 5. Nadzór nad realizacją zarządzenia sprawuje osobiście.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik do Zarządzenia nr PM-...

_..__ _

Prezydenta Miasta Gliwice z dnia

._

Ê

WYKAZ ZADAŃ PUBLICZNYCH W DZIEDZINIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALĘŻNIENIOM
I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM - PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII, NA KTORE ZOSTAŁA
PRZYZNANA DOTACJA Z BUDZETU MIASTA GLIWICE NA 2019 R.

L.p.

Nazwa oferenta

Tytuł zadania

Stowarzyszenie Promocji
zdrowia iTrzeźwego Stylu Życia
SZANSA
ul. Cmentarna 18
.
44-171 Pławniowice
Górnośląskie Stowarzyszenie .
FAMILIA
2'
ul. Dębowa 5
44-100 Gliwice
Górnośląskie Stowarzyszenie
i
3.
FAMILIA
ul' Dębowa 5
i

Kwota dotacji
na 2019 r.
(w zł)
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Hostel Adaptacyjny

._,

Fundacja Arka Noego
ul. Barlickiego 3
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OGÓŁEM:

Program readaptacji
społecznej dla osób
uzależnionych i ich rodzin
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