Zarządzenie Nr V1/630/14
Burmistrza Miasta Lubartów
z dnia 18 kwietnia 2014 roku
wyboru ofert na realizację zadań określonych Uchwałą Nr XLIII1232/14
Rady Miasta Lubartów z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie Miejskiego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014.

w sprawie:

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzqdzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późno zm.) i art. 127 ust. 1 pkt l lit. e i art. 221 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.885) oraz art. 5 ust. 4 pkt l i pkt 2
i art. 15 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalnosci pożytku publicznego i wolontariacie (t. j.
z 2010 r. Dz. U. Nr 234, poz. 1536, z późno zm. ), w związku z Uchwałą nr XLI/224113 Rady Miasta
Lubartów z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie: przyjęcia "Programu współpracy Gminy Miasto
Lubartów z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami określonymi wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014" i Uchwałą
Nr XLIII/2321l4 Rady Miasta Lubartów z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemćw Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok
2014 oraz Uchwalą Nr XLII/231113 Rady Miasta Lubartów z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie
uchwały budżetowej na rok 2014 , w związku z przeprowadzonym Otwartym Konkursem Ofert,
zarządzam co następuje:

§1
Ustalam wysokość dotacji na realizację zadań Gminy Miasto Lubartów, określonych Uchwałą Nr
XLIII/232!l4 Rady Miasta Lubartów z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok
2014 dla podmiotów wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert, w kwotach wskazanych
w załączniku .
§2
Wspieranie wykonania zadań ujętych w § l i udzielenie dotacji następuje z odpowiednim
zastosowaniem art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z :2 013
r. poz. 885 z późno zm.) i przepisów ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (t. j. z 20 l O r. Dz. U. Nr 234, poz. 1536, z późno zm.).
§3
Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Pełnomocnikowi do spraw Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i ma zastosowan ie do roku budżetowego 2014

Zarządzenie

§5
podlega ogłoszeniu przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie

internetowej www.lubartow.plina

tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Lubartów.

Burmistrz

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Nr VI/63 011 4
Burmistrza Miasta Lubartów
z dnia 18 kwietnia 2014r.

Wykaz dotacji z budżetu Miasta Lubartów na realizację zadań Gminy Miasta Lubartów
określonych Uchwałą Nr XLIII/232/14 Rady Miasta Lubartów z dnia 18 lutego 2014 r.
w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
oraz PrzeciwdzialaniaNarkomanii
na rok 2014.
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NAZWA OFERENTA

TYTUŁ ZADANIA PUBLICZNEGO

Stowarzyszenie
ALWERNIA
Franciszkańskie Dzieło
Promocji Młodzieży i
Rodziny

terapeutycznej,
pomocy
do
dostęp
umożliwiające
Działania
konsultacyjnej, porad prawnych i obywatelskich dla osób uzależnionych
od alkoholu, narkomanii, osób współuzależnionych, a także innych osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym.
"Znać Siebie - bardziej być: program socjoterapeutyczny"

Stowarzyszen ie
ALWERNIA
Franciszkańskie Dzieło
Promocji Młodzieży i
Rodziny

terapeutycznej,
pomocy
do
dostęp
umożliwiające
Działania
konsultacyjnej, porad prawnych i obywatelskich dla osób uzależnionych
od alkoholu, narkomanii, osób współuzależnionych, a także innych osób
zagrożonych wykluczeniem spo-łecznym.
osób
dla
psychologiczna
pomoc
do wolności
"Droga
współuzależnionych"

Stowarzyszenie Klub
Abstynenta
"NADZIEJA"
Stowarzyszenie Klub
Abstynenta
"NADZIEJA"
Stowarzyszenie Klub
Abstynenta

Kwota
dotacji

3500 zł

8000 zł

terapeutycznej,
pomocy
do
dostęp
umożliwiające
Działania
8 080 zł
konsultacyjnej, porad prawnych i obywatelskich dla osób uzależnionych
od alkoholu, narkomanii, osób współuzależnionych, a także innych osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Działania w zakresie promowania zdrowego stylu życia poprzez
organizację różnych form spędzania wolnego czasu i organizację imprez 10070 zł
w obszarze kultury 1 sztuki, edukacji, kultury fizycznej i sportu,
krajoznawstwa i turystyki - bez zażywania używek.

Zorganizowane formy działalności anonimowych alkoholików.

2000 zł

"NADZIEJA"
zdrowe
zapewniających
środowiskowych,
świetlic
Prowadzenie
środowisk
spędzanie wolnego czasu przez dzieci ze
1 bezpieczne
patologicznych.
Dzia-łania w zakresie promowania zdrowego stylu życia poprzez
organizację różnych form spędzania wolnego czasu i organizację imprez
w obszarze kultury ] sztuki, edukacji, kultury fizycznej i sportu,
krajoznawstwa i turystyki - bez zażywania używek.
Stowarzyszenie
Przygotowanie i organizacja zajęć mających na celu absorbowanie czasu
Ochotnicza Straż Pożarna wolnego e okresie wakacyjnym dla młodzieży z orkiestry OSP w
Lubartowie. Organizacja aktywnego, zdrowego i atrakcyjnego sposobu
spędzania wolnego czasu połączonego z zajęciami profilaktycznoedukacyjnymi poruszającymi temat zagrożeń związanych z używaniem
alkoholu i innych substancji psycheaktywnych.
Działania w zakresie promowania zdrowego stylu życia poprzez
Klub Aktywnych "ART- organizację różnych form spędzania wolnego czasu i organizację imprez
w obszarze kultury 1 sztuki, edukacji, kultury fizycznej i sportu,
FIT"
krajoznawstwa i turystyki - bez zażywania używek.
"Aktyvłni maszerują - promocja zdrowego stylu życia"

Stowarzyszenie Inicjatyw
Lokalnych "SIL"

1000 zł

6000 zł

2 350 zł

