ZARZĄDZENIE NR 22.2021
BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA
z dnia 8 lutego 2021 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych z zakresu
zadań własnych Gminy Miasto Złotów w obszarze priorytetowym: przeciwdziałanie uzależnieniom
i patologiom społecznym
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713;
zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378), w związku z art. 4 ust. 1 pkt 32, art. 5 ust. 4 pkt 1, art. 11 ust. 1 pkt 2 i
art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1057; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2020) oraz mając na uwadze treść uchwały Nr XXII.191.2020 Rady Miejskiej
w Złotowie z dnia 28 października 2020 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto
Złotów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
rok 2021”, zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego zarządzeniem Nr 264.2020
Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 30 grudnia 2020 r. na realizację w roku 2021 zadań publicznych z zakresu zadań
własnych Gminy Miasto Złotów w obszarze priorytetowym: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom
społecznym.
2. Wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym wraz z kwotą dotacji,
stanowi załączniki do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Urzędu Miejskiego w Złotowie stosownie do
powierzonego im zakresu czynności.
§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez jego zamieszczenie:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.zlotow.pl,
2) w siedzibie organu administracji publicznej tj. na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Złotowie,
3) na stronie internetowej organu administracji publicznej – www.zlotow.pl.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Złotowa
Adam Pulit
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Załącznik do Zarządzenia Nr 22.2021
Burmistrza Miasta Złotowa
z dnia 8 lutego 2021 r.

Zadania publiczne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym obejmujące zadania:
udzielanie

rodzinom,

w

których

występują

problemy

alkoholowe

(rodziny

dysfunkcyjne)

pomocy

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, w tym: dofinansowanie
działalności placówek wsparcia dziennego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym zorganizowanie Świąt Wielkanocnych i Świąt Bożego Narodzenia

Kwota
przyznana
na realizację projektu
(rzeczywista
kwota dotacji)

Lp.

Nazwa wnioskodawcy

Tytuł zadania publicznego

Kwota
proponowana
na realizację projektu
(wnioskowana
kwota dotacji)

1.

Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci Oddział Miejski
w Złotowie

Świetlica środowiskowa „Przystań”
z elementami socjoterapii

35.570,00 zł

33.760,00 zł

2.

Stowarzyszenie Rodzin
Katolickich

„Prowadzenie świetlicy środowiskowej
w Katolickiej Szkole Podstawowej
im. Św. Wojciecha w Złotowie”

29.055,00 zł

29.055,00 zł

3.

Stowarzyszenie
Rodziców Szkoły przy
Szkole Podstawowej
nr 2 w Złotowie

„Prowadzenie świetlicy środowiskowej
przy Szkole Podstawowej nr 2
w Złotowie”

40.085,00 zł

34.185,00 zł

4.

Stowarzyszenie na
Rzecz Oświaty
w Złotowie

„Prowadzenie świetlicy środowiskowej
przy Szkole Podstawowej nr 3 w
Złotowie”

40.085,00 zł

34.185,00 zł

144.795,00 zł

131.185,00 zł

Ogółem:

Id: ORAML-PLNPL-YKAOX-AUIGN-WVSXY. Przyjety

Strona 1

