Zarządzenie Nr SG.0050.391.2018
Prezydenta Miasta Jaworzna
z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie przyznania z budżetu Gminy Miasta Jaworzna dotacji na wsparcie realizacji zadań
własnych gminy w 2019 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej
w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, z zakresu pomocy
społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania
szans tych rodzin i osób pn. „Asystent Osoby Niepełnosprawnej” oraz z zakresu pomocy
społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania
szans tych rodzin i osób.
Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 994 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 i 2 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 własnych gminy
w 2019 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn.
„Asystent Osoby Niepełnosprawnej” oraz z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, ze środków
zabezpieczonych w dziale 851 rozdz. 85195 § 2360 budżetu miasta Jaworzna na 2019 rok.
Lp.

Nazwa organizacji

1

Chrześcijańskie
Stowarzyszenie
Dobroczynne Oddział
w Jaworznie
Śląski Oddział
Okręgowy Polskiego
Czerwonego Krzyża
w Katowicach Oddział
Rejonowy
w Jaworznie

2

3

4

5

Polskie
Stowarzyszenie
na rzecz Osób
z
Niepełnosprawnością
Intelektualną Koło
w Jaworznie
Polskie
Stowarzyszenie
na rzecz Osób
z
Niepełnosprawnością
Intelektualną Koło
w Jaworznie
Polskie
Stowarzyszenie
Diabetyków Koło
w Jaworznie

Osoby reprezentujące
organizacje
Klub wsparcia „Sieć"
Halina Kania
– Prezes Zarządu
Anna Pederska
– Członek Zarządu
Wsparcie realizacji zadań
Helena Kupka
własnych gminy w 2019 r.
– Dyrektor Śląskiego
z zakresu ochrony i promocji
Oddziału Okręgowego
zdrowia, w tym działalności
PCK,
leczniczej w rozumieniu ustawy
Anna Peruń
z dnia 15 kwietnia 2011 r.
– Główny Księgowy
o działalności leczniczej
Śląskiego Oddziału PCK
PROFILAKTYKA ZABURZEŃ
Ewa Musiał
WCZESNODZIECIĘCYCH
– Przewodnicząca
Zarządu
Małgorzata Zięba
- Sekretarz,
Małgorzata Szewczyk
– Główny Księgowy
Program ASYSTENT OSOBY
Ewa Musiał
NIEPEŁNOSPRAWNEJ
– Przewodnicząca
Zarządu
Małgorzata Zięba
– Sekretarz,
Małgorzata Szewczyk
– Główny Księgowy
"AKTYWNIE, ZDROWO
Marek Nowak
I JUBILEUSZOWO" - profilaktyka – Prezes Zarządu Koła,
zdrowotna wśród jaworznickich
Robert Gąska
diabetyków
– Wiceprezes

Dokument podpisano elektronicznie.

Nazwa zadania

Przyznana
kwota
5 500,00 zł

3 000,00 zł

14 500,00 zł

45 000,00 zł

5 000,00 zł

6

Zrzeszenie Amazonek Optymalne dojście do równowagi
"Szansa" w Jaworznie psychofizycznej kobiet po chorobie
nowotworowej piersi

7

Chrześcijańska
KLUB ZDROWIA
1 000,00 zł
Służba Charytatywna
Oddział Śląski
Śląski Oddział
Pomoc społeczna w tym pomoc
Helena Kupka
4 500,00 zł
Okręgowy Polskiego
rodzinom i osobom w trudnej
– Dyrektor Śląskiego
Czerwonego Krzyża
sytuacji życiowej. Bezpośrednia
Oddziału Okręgowego
w Katowicach Oddział
pomoc żywnościowa dla
PCK,
Rejonowy
najuboższych mieszkańców miasta
Anna Peruń
w Jaworznie
Jaworzna. Inne związane z
– Główny Księgowy
pomocą społeczną skierowane do Śląskiego Oddziału PCK
mieszkańców miasta Jaworzna
Stowarzyszenie
Akcja Charytatywna
Mateusz Musiał
1 500,00 zł
"Jaworznicka
Jaworznianie-Jaworznianom
– Prezes,
Inicjatywa Narodowa"
Artur Szlósarczyk
– Wiceprezes

8

9

Grażyna Herda
– Sekretarz,
Grażyna Kozioł
– Członek
Andrzej Zastawnik
– Kierownik Filii

4 000,00 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.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
JAWORZNA
Paweł Silbert

Dokument podpisano elektronicznie.

Rozdzielnik
do zarządzenia Nr WZ.0050.391.2018 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia
20 grudnia 2018 r. w sprawie przyznania z budżetu Gminy Miasta
Jaworzna dotacji na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w 2019 r.
z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej
w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin
i osób pn. „Asystent Osoby Niepełnosprawnej” oraz z zakresu pomocy
społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
Lp.

Otrzymujący
/imię i nazwisko lub symbol komórki organizacyjnej/

1

WZ.OP a/a

2

SM

3

Bożena Berny

4

Jolanta Rudzka
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Uwagi

