Zarządzenie Nr SG.0050.388.2018
Prezydenta Miasta Jaworzna
z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie przyznania z budżetu Gminy Miasta Jaworzna dotacji na realizację zadań
publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 poz. 994 z późn. zm.), art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2018,
poz. 450 z późn. zm.) uwzględniając opinię komisji opiniującej oferty realizacji zadań publicznych
zarządzam, co następuje:
§1
Przyznaję dotacje celowe dla następujących podmiotów na wsparcie realizacji zadań publicznych
z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, ze środków zabezpieczonych
w dziale 851 rozdz. 85154 § 2360 budżetu Gminy Miasta Jaworzna na 2019 rok.
Lp.

Nazwa organizacji

1.

Chrześcijańskie
Stowarzyszenie Dobroczynne
Oddział w Jaworznie

2.

Jaworznickie Stowarzyszenie
Abstynenckie "Razem"

4.

5.

Nazwa zadania
" Nie jesteś sam"

„Odnajdziesz
radość życia
w trzeźwości
– z nami łatwiej”
Śląski Oddział Okręgowy
„Program
Polskiego Czerwonego Krzyża wspierający
w Katowicach Oddział
powrót osób
Rejonowy w Jaworznie
bezdomnych
do społeczności”
Stowarzyszenie "Betlejem"
"Kreatywność
i twórczość
dla trzeźwego
życia"

Osoby reprezentujące
organizacje
Halina Kania
– Prezes Zarządu,
Anna Pederska
– Członek Zarządu
Zbigniew Smalcerz
– Prezes
Jan Kiljan
– Skarbnik
Bogdan Ogrocki
– Dyrektor
Anna Peruń
– Główny Księgowy

Przyznana
kwota
15 000,00 zł

Ks. Mirosław Tosza
– Prezes Zarządu,
Maciej Jastrzębski
– Wiceprezes Zarządu
SUMA

20 000,00 zł

45 000,00 zł

20 000,00 zł

100 000,00 zł

§2
Dotacje, o których mowa w § 1 niniejszego zarządzenia zostaną wypłacone na podstawie zawartej
umowy pomiędzy Gminą Miasta Jaworzna, a organizacjami pozarządowymi wymienionymi
w § 1 niniejszego Zarządzenia, zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów
umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).
§3
Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi w Wydziale Współpracy Społecznej i Gospodarczej, a nadzór nad jego wykonaniem
Pełnomocnikowi ds. przedsiębiorczości i współpracy społecznej.

Dokument podpisano elektronicznie.

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
JAWORZNA
Paweł Silbert

Dokument podpisano elektronicznie.

