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zarządzenie Nr 26712013
Burmistrua polic
z dnia 31 grudnla2013 roku

w sprawie wyboru podmiotu, który otrzymuje na realizację zadania,publicznego
w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez prowadze,ńie
działalnościna rzecz niepijących alkoholików i ich rodzin

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy zdnia 8 marca 1990 roku o sarnorządzie
gminnym (Dz. U" z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.) oraz § 16 ust. 12
załącznika do uchwały nr XXXVlll275l2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29
listopada 2013 w sprawie programu współpracy Gminy Police z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizaĄi zadań pozytku
publiczneg o w 2014 roku zarządzam, co następuje:
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§ 1. 1. Na podstawie przeprowadzonego konkursu ofeń na reallzację zadania
w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez
prowadzqrrie działalnościna rzecz niepijących alkoholików i ich rodzin d,o,konano
wyboru podmiotów, które otrzymĄąna ten cel dotację
2. lnformacje na temat podmiotów, które złożyĘofeńę na realizację zadania
publiczneg o, oraz wysokośćdotacji określazałącznik do zarządzenia.
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2014 roku

§ 2. Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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zaządzenia
Burmistza polic
Załąc,znik do

Nr 26712013 z dnia 31 grudnia 2013 roku

lnformacja na temat podmiotu, który otrzymał dotację na realizację zadania w
2014 roku w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez
prowadzenie działalnościna lzecz niepiiących alkoholików i ich rodzin:
Nazwa podmiotu, który złożyłofeńę

Po lickie Stowa rzyszen ie Abstynentów,,Ostoja"

Wysokośćdotacji

38.000 zł

uzasadnienie
Do konkursu, ogłosz.on!9i przezBurmistrza Polic, na realizację zadania
w
20'14 roku w zakresie przeciwdiiała-nia patologiom .poł".i|.;v, p"pi.";
prowadzenie
działalnoŚci na rzecz niepllących alkoholirów Iicn rodzin, przystąpiły
dwa podmioty

Polickie Stowarzlszenie Abstynentów ,,Ostoja", Śto*"rry.zenie
Eko,,.Na
,,Tacy
realizację ww. zadania Publiczńego w UuOZecie'Gminy pojice
i.pl"no*rno kwotę

38.000 zł.
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złoŻone Przez ww. organizacje spełniają kryteria określonew
ogłoszeniu o konkursie ofeń oraz w usiawie o-działalnosói'poziitu publicznego
io
wolontariacie i w aktach wykonawczych. Ze względ, n, ogrrniczóne
możliwości
budzetowe GminY oraz wartośćmerytoryczną oT"fty Stowarzys zenia
,,Tacy Eko,,
komisja. oPiniująci wnioskowała o nie§rzyznanll Śń*"rzyszeniu
,,Tacy Eko,, dotacji
na realizację zadania
.z.zakresu przeciwdziałania patologiom ,pół".Źnym poprzez
Prowadzenie działalnoŚci na rzecz niepijących alkolrolikońi icrl rodzin. Dodatkowymi

argumentami przemawiającymi
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niepodejmowaniem współpracy
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ww.

stowarzYszeniem jest doĄlchczasowe doświadózenie Urzędu
*i tvr" zakresie, tj.
nierzetelne
nieczytelne przegotowywanie rozliczeń' (brak' odpowiednich
dokumentów, PodPisów na nich, ńlmu relacjonują."go organizowane
dla dzieci
zĄęcia), utrud n iony kontakt.
W związku z PowYŻszym dotację w wysokości38.000 przyznano polickiemu
Stowarzyszen iu Abstynentów,,Ostoja'',
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