Zarządzenie Nr 109/2018
Burmistrza Miasta Gostynina
z dnia 27.08.2018 r.
w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na powierzenie zadań w roku 2018
z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia
na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie
problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami
behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 994), oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015
roku o zdrowiu publicznym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1492) zarządza się, co następuje:
§1
1. Dokonuje się wyboru ofert i ogłoszenia wyników konkursu ofert, ogłoszonego
Zarządzeniem nr 98/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 26 lipca 2018 r.
w sprawie konkursu ofert na powierzenie zadań w roku 2018 z zakresu zdrowia
publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020
w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów
związanych z
używaniem substancji
psychoaktywnych, uzależnieniami
behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi i powołania Komisji
Konkursowej.
2. Wykaz podmiotów wraz z kwotami dotacji stanowi załącznik do niniejszego
Zarządzenia.
§2
Ogłoszenie o wynikach konkursu publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
1. w BIP;
2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina;
3. na stronie internetowej www.gostynin.pl
§3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Promocji Miasta i Ochrony
Zdrowia.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia nr 109/2018
Burmistrza Miasta Gostynina
z dnia 27.08.2018 r.
Burmistrz Miasta Gostynina, biorąc pod uwagę opinię Komisji Konkursowej, podjął
następującą decyzję co do wyboru ofert i wysokości przyznanych dotacji:

Tytuł zadania publicznego

Podmiot składający
ofertę

Przeprowadzenie programu profilaktycznego z
zakresu przestrzegania ustawy o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
adresowanego do właścicieli punktów sprzedaży
napojów alkoholowych i sprzedawców

Akademia Pozytywnej
Profilaktyki
i Terapii Uzależnień
Dominika Wąsik,
ul. Śliczna 30A/39,
31-444 Kraków
Fundacja Dobrych Serc
„tak”
ul. Wspólna 8/15,
09-500 Gostynin

Przeprowadzenie kampanii społecznej na rzecz
promowania abstynencji, zdrowego stylu życia i
budowania silnych więzi rodzinnych „FAN”
FESTYN RODZINNY, FESTYN
ANTYNAŁOGOWYCH NOWINEK

Przyznana
kwota
decyzji
6.000,00 zł

25.990,02 zł

