
ORG.0050.31.2017 

ZARZĄDZENIE NR 31/2017 

WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW 

z dnia 12 kwietnia 2017 r. 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych 

przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446 z późn. zm.)  i art. 4
1 

ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.), art. 15 ust 2h i 2j ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. 

zm.). oraz §1 uchwały NR XXII/180/2016 Rady Gminy Stanisławów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie 

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stanisławów na 2017 rok, zarządzam, co następuje: 

§ 1. Rozstrzygnąć otwarty konkurs ofert ogłoszony zarządzeniem nr 12/2017 Wójta Gminy Stanisławów 

z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań 

publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie przeciwdziałania 

uzależnieniom i patologiom społecznym. 

§ 2. 1. Przyznać dotację w łącznej kwocie 34 700 zł na wsparcie realizacji zadania, o którym mowa 

w § 1, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.  

2. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji zostaną określone w umowie zawartej z podmiotami, których 

oferty zostały wybrane do realizacji zadania. 

§ 3. Niniejsze zarządzenie zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy 

Stanisławów oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stanisławów. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 

   

 

Wójt Gminy 

 

 

Adam Sulewski 

 

 



 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 31/2017 

Wójta Gminy Stanisławów 

z dnia 12 kwietnia 2017 r. 

Wykaz podmiotów, które będą realizować zadanie publiczne w dziedzinie przeciwdziałania 

uzależnieniom i patologiom społecznym i wysokość przyznanej dotacji na 2017 r.  

Lp. Nazwa oferenta Tytuł zadania Kwota dotacji na 2017 r. 

1. Stowarzyszenie „Strefa wsparcia” 

Warszawa 

Mam Wybór – ścieżka 

pozytywnego rozwoju 

w Pustelniku 

7.000 zł 

2. Stowarzyszenie Wspieranie Rozwoju 

Dziecka, Pustelnik 

Robotyka – warsztaty 2017 6000 zł 

3. Stowarzyszenie Wspieranie Rozwoju 

Dziecka, Pustelnik 

VIII Piknik Rodzinny 5700 zł 

4. Stowarzyszenie Wspieranie Rozwoju 

Dziecka, Pustelnik 

Półkolonie letnie 2017 7000 zł 

5. UPLKS „TĘCZA” Stanisławów Prowadzenie zajęć 

pozalekcyjnych, propagujących 

zdrowy styl życia, uczących 

radzenia sobie ze stresem bez 

używania leków, alkoholu 

i innych substancji 

psychoaktywnych, w tym zajęć 

sportowych i hobbystycznych 

połączonych z profilaktyką 

uzależnień 

9000 zł 

  Razem: 34.700 zł 

 

 


