Zarządzenie Nr 0050.140.2020
Wójta Gminy Nędza
z dnia 24.06.2020r.
w sprawie: wyboru oferty i udzielenia dotacji na zadanie z zakresu „Przeciwdziałanie
uzależnieniom i patologiom społecznym” na okres od 01.07.2020r. do
31.12.2020r.
Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U.2020.713tj.),art.11 ust.1 pkt 1, art.15 ust. 2g - 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2019.688 t.j.)
zarządzam, co następuje:
§1
I.

Dokonuje się wyboru następujących oferentów na zadanie
„Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”:

w

zakresie

1. Ludowy klub sportowy w Górkach Śl. ul. Ofiar Oświęcimskich
47-440 Nędza
nazwa zadania:: „Chcemy być zdrowi, uzależnieniom mówimy – NIE”
2. Stowarzyszenie
na
rzecz
dzieci
i
młodzieży
wczoraj
i jutro „Bajtel” w Zawadzie Książęcej, ul. Raciborska 55, 47-440 Nędza
nazwa zadania: ,,Taniec jako forma przeciwdziałania uzależnieniom”

2,

dziś

3. Ludowy klub sportowy „ZGODA” w Zawadzie Książęcej ul. Olimpijska 1
nazwa zadania: „ Na sportowo - znaczy zdrowo”
4. Uczniowski Klub Sportowy „ ZRYW” z siedzibą w Szkole Podstawowej w Nędzy,
ul. Jana Pawła II 41a, 47-440 Nędza
nazwa zadania: „ Walcz z nałogami aktywnością fizyczną”
5. Ludowy klub sportowy „1908” w Nędzy ul. Sportowa 10
nazwa zadania: „W zdrowym ciele zdrowy duch”
II. Wybór o którym mowa w ust. I został dokonany z uwzględnieniem Komisji Konkursowej
powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert w zakresie
profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologii społecznej zawartego w protokole z dnia
22.06.2020r.
III.

Udziela się oferentowi określonemu w pkt. I dotacji w wysokości:

1. LUDOWY KLUB SPORTOWY w Górkach Śl. ul. Ofiar Oświęcimskich 2 - kwota
2.500,00zł

2. STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY WCZORAJ DZIŚ
I JUTRO „BAJTEL” w Zawadzie Książęcej, ul. Raciborska 55, 47-440 Nędza – kwota
3.600,00 zł
3. LUDOWY KLUB SPORTOWY „ZGODA” w Zawadzie Książęcej ul. Olimpijska 1 –
kwota 2.500,00 zł
4. Uczniowski Klub Sportowy „ ZRYW” z siedzibą w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym
w Nędzy, ul. Jana Pawła II 41a, 47-440 Nędza – kwota 2.500,00 zł
5. LUDOWY KLUB SPORTOWY „1908” w Nędzy ul. Sportowa 10 – kwota 10.000,00zł.
IV. Warunki i tryb przekazania dotacji oraz zasady wykonania zadania regulować będzie
umowa zawarta z każdym z wyżej wymienionych oferentów.
§2
Zarządzenie wymaga ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Urzędu Gminy
na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Gminy Nędza.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

