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PPA.8141.7.2021 

ZARZĄDZENIE NR 30/2021 

BURMISTRZA GMINY I MIASTA PROSZOWICE 

z dnia 5 marca 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację w roku 

2021 zadań publicznych Gminy i Miasta Proszowice w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii 

„Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych 

dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych zamieszkałych w Gminie 

Proszowice” 

Na podstawie art. 30, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), oraz 

art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), uchwały 

Nr XXIX/238/2020 z dnia 29.12.2020 r. Rady Miejskiej w Proszowicach 

w sprawie przyjęcia na rok 2021 Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii oraz uchwały nr XXIX/237/2020 Rady Miejskiej 

w Proszowicach w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Proszowice 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie w 2021 roku”, zarządzam co następuje: 

§ 1.  

Po zapoznaniu się z protokołem Komisji konkursowej przyznaje się dotację dla 

organizacji pozarządowej, określonej w załączniku do zarządzenia na realizację 

w roku 2021 zadań publicznych Gminy i Miasta Proszowice w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. 

§ 2.  

Łączna wysokość dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, wynosi 

w całości 50.000,00 zł. 

§ 3.  

Formy przekazania środków finansowych, termin realizacji zadania, sposób 

rozliczenia dotacji, szczegółowo określi umowa podpisana z organizacją 

pozarządową. 
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§ 4.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji na 

stronie www.proszowice.pl, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta 

Proszowice a także w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

   

Burmistrz Gminy 
i Miasta Proszowice 

 
 

Grzegorz Cichy 
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Załącznik do zarządzenia Nr 30/2021 

Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice 

z dnia 5 marca 2021 r. 

PRZYZNANIE DOTACJI NA REALIZACJĘ W ROKU 2021 ZADAŃ PUBLICZNYCH 

GMINY I MIASTA PROSZOWICE W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 

Lp. Nazwa organizacji 

pozarządowej 
Wnioskowana 

kwota dotacja 
Przyznana 

kwota dotacji 
Termin realizacji zadania 

1. Caritas Diecezji 
Kieleckiej  

ul. Jana Pawła II 3 

25-013 Kielce 

50.000,00 zł 50.000,00 zł 01.01.2021-31.12.2021 

  

 

   

Burmistrz Gminy 

i Miasta Proszowice 
 

 

Grzegorz Cichy 

 


