
IARZ1DZENTE Nr KlUtb
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Burmistrza M iasta Jedrzeiowa

zdnia .J9*Q,.2Aú n

w sprawie rozstrzygnigcia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarz4dowych oraz innych
podmiotów prowadz4cych dzialalnoéó poáytku publicznego na realizacjp zadaí publicznych
gminy Jpdrzejów w roku 2013 z zakresu przeciwdzialania uzale2nieniom i patologiom
spolecznym

Na podstawie art. 3 0 ust. I ustawy z dnia 8 marca I 990 roku o samorzEdzie gminnym (Dz. tJ .z 2001 r
Nr 142 poz.159l zpóLn. zm.) oraz aft .  I  I  ust.2,3 ustawy zdnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnoéci
po2ytku publ icznego i  wolontar iacie (Dz. U.22010r Nr 234 poz. 1536 zpó2n. zm.) zarzqdzam, co
nastppuje:

$ 1 .

Rozstrzygam otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarzqdowych oraz innych podmiotów
prowadz4cych dzialalnoéó po2ytku publicznego na realizacjq zadañ publicznych Gminy JEdrze.lów
w roku 2013 z zakresu przeciwdzialania uzalelnieniom i patologiom spolecznym i przyznajE dotacje:

Lp. Nazwa zadania

Prowadzenie zajqc opiekunczo-
wychowawczych z elementamr socjoterapii
pzeznaczonych dla dzieci ,,2 grup ryzyka"
(w tym do2ywianie dzieci) w placówkach
prowa0zonycn ptzez otgantzacle
pozarzqdowe

Przeciwdzialanie wykluczeniu spolecznemu
poptzez integracje osób uzale2nionych od
alkoholu oraz zagospodarowanie czasu
wolnego tym osobom i ich rodzinom w klubach
abstynenckich

Organrzacja wypoczynku letn¡ego dla dzieci
¡ mlodzieLy z rodzin dysfunkcyjnych w formre.

a) pólkoloni i

b) koloni i
(d la  min imum 60 dz iec i
z gminy Jgdrzejów)

Organizacja wakacyjnej ligi pilkarskiej
,,dzikich dtuzyn z terenów wiejskich"

Wyloniony realizator

Caritas Diecezji Kieleckiej
Ogn¡sko Wychowawcze
w Jgdrzejowie

Stowarzyszenie Trze2woSciowe,,RELAKS"
w Jgdrzejowie

a) Caritas Diecezj i  Kieleckiej
Ognisko Wychowawcze w Jgdrzejowie

b) Caritas Diecezji Kieleck¡ej
w Kielcach

nie wplyngla zadna oferta

kwota dotacji

64.000,0021

17.500,0021

a) 11.000,0021

b) 40.000,0021

Organizacja migdzyszkolnego konkursu
o tematyce narkomanii dla uczniów klas lV-Vl
szkól podstawowych oraz imprezy
podsumowujqcej

Oddzia{ Rejonowy Polskiego Czen,,ronego
KrzyZa w Jgdrzejowie 2.000,0021



$2.

Z wylonionymi podmiotami zostanq spisane umowy na wsparcie realizacji zadaÁ.

$ 3 .

Wykorranie zarzqdzenia powierzam Naczelnikowi Wydzialu Orgarrizacyjnego i Spraw Obywatelskich.

Zarz4dzenie wchodziw 2ycie z dniem powzipcia.


