
 

 
 

Zarządzenie Nr  205/2010 

Burmistrza Miasta Kraśnik 

z dnia 07.05.2010 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych           

w zakresie prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla 

dzieci i młodzieży oraz wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, 

służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w ramach konkursów: 

Lato 2010 i współfinansowanie alternatywnych zajęć sportowych wspierających zdrowy styl życia 

dzieci i młodzieży oraz promujących postawy abstynenckie i życia bez używek finansowanych             

z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 r. 

 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst 

jednolity z 2001 r.- Dz. U. Nr 142,  poz. 1591 z  późn. zm./ zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 

             Zatwierdzam wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie 

prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 

problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży 

oraz wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych i problemów narkomanii w ramach konkursów: Lato 2010                               

i współfinansowanie alternatywnych zajęć sportowych wspierających zdrowy styl życia dzieci                

i młodzieży oraz promujących postawy abstynenckie i życia bez używek  finansowanych                         

z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 r. zgodnie z Załącznikiem  nr 1 i Załącznikiem nr 2 do 

niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2. 

 Wykonanie zarządzenia powierzam  Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Kraśniku. 

 

 § 3. 

Informacje o wyborze oferentów podlegają ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, 

stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kraśniku oraz tablicach ogłoszeń:  

Urzędu Miasta Kraśnik i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kraśniku. 

 

 § 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

                      Burmistrz Miasta Kraśnik  

 

                    Piotr Czubiński  

 

 

 

 



 

                         Załącznik  nr 1  

do Zarządzenia Nr  205/2010 

Burmistrza Miasta Kraśnik 

                   z dnia  07.05.2010 r. 

 

WNIOSKI  ZAKWALIFIKOWANE DO REALIZACJI W RAMACH OTWARTEGO  KONKURSU OFERT NA 
REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI 

INFORMACYJNEJ I EDUKACYJNEJ W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH               
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY –  

LATO 2010 
              

 

 

Lp. 

 

 

Autor, tytuł   programu 

 

 

 

Miejsce realizacji 

programu 

 

 

Kwota dotacji 

przyznana przez 

Burmistrza  

(w zł) 

1. 

 

 

 

Stowarzyszenie “Perspektywy” 

“Coś dla duszy, coś dla ciała - integracyjne lato z piosenką” 

Dom Dziecka                     

w Kraśniku 

 

1 800 

 

  

 

     
 



 

               Załącznik nr 2 

 do Zarządzenia Nr 205/2010 

 Burmistrza Miasta Kraśnik 

            z dnia  07.05.2010 r. 

 

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych              

w zakresie wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w ramach konkursu  

współfinansowanie alternatywnych zajęć sportowych  wspierających zdrowy styl życia dzieci               

i młodzieży oraz promujących postawy abstynenckie i życia bez używek (Zarządzenie Nr 

141/2010 Burmistrza Miasta Kraśnik  z dnia 30.03.2010 r.), złożono dwie oferty, które 

odrzucono z uwagi na braki formalne.  

 

 


