
ZARZĄDZENIE NR 676/2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA

z dnia 11 kwietnia 2018 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań 
publicznych z zakresu ochrony zdrowia

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 18751)) w związku z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 22372)), Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba zarządza, co następuje:

§ 1. Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony 
zdrowia, zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 
2018. Środki finansowe przyznaje się:
1) na zadanie nr 1 „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży na terenie miejsca 

zamieszkania, poprzez rozwijanie zainteresowań i talentów, poprawę sprawności fizycznej, rozwój 
umiejętności interpersonalnych, kształtowanie właściwych postaw społecznych”:
- Okręgowi Polskiego Związku Wędkarskiego, Kołu Nr 12 w Nowej Dębie - 3800 zł (słownie: trzy 
tysiące osiemset złotych),

- Chorągwi Podkarpackiej Związku Harcerstwa Polskiego, Hufcowi Tarnobrzeg - 8200 zł (słownie: 
osiem tysięcy dwieście złotych);

2) na zadanie nr 2 „Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim (osobom uzależnionym 
i współuzależnionym) z terenu Gminy Nowa Dęba" - Nowodębskiemu Klubowi Abstynenta - 10 000 zł 
(słownie: dziesięć  tysięcy złotych).
§ 2. Nie przyznaje się środków finansowych Centrum Działań Profilaktycznych Grzegorz Kucharczyk, 

Dawid Droździkowski s.c. z Wieliczki z uwagi na liczne błędy formalne w ofercie.
§ 3. Wykonanie zarządzenia zleca się komendantowi Straży Miejskiej w Nowej Dębie.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
 

Zastępca Burmistrza

Leszek Mirowski

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232 oraz z 2018 r. 
poz. 130.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2371
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