
ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.86.2018
PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

z dnia 6 marca 2018 r.

w sprawie wyboru ofert na wspieranie zadań publicznych miasta Wodzisławia Śląskiego w 2018 r. w zakresie 
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017.1875 z póź. zm.) 
i art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz.U. 2016.1817 z póź. zm.), a także uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego nr 
XXXVI/375/17 z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy miasta Wodzisławia 
Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi ustawą o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na rok 2018 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. 

W celu wsparcia realizacji zadań publicznych miasta Wodzisławia Śląskiego w 2018 r. w zakresie 
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym po zapoznaniu się z wnioskami Komisji Opiniującej 
oferty, powołanej Zarządzeniem nr OR-I.0050.65.2018 Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego z dnia 15 lutego 
2018 r. w sprawie: powołania Komisji Opiniującej oferty organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3, 
ust. 2 oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817 z póź. zm.) na realizację zadań publicznych Miasta Wodzisławia 
Śląskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w zakresie kultury, sztuki, ochrony 
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w zakresie przeciwdziałania 
uzależnieniem i patologiom społecznym oraz w zakresie pomocy społecznej w 2018 r. dokonano wyboru 
następujących ofert:

LP NAZWA PODMIOTU PRZYZNANA KWOTA
Zadanie nr 1 organizacja rónorodnych form służących poprawie relacji rodzinnych, w tym m.in. organizacja 
obozów terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin

1 Fundacja FENIX - „Powstań do Życia” 
tytuł zadania publicznego: „Obóz rodzinny”

13 932,00 zł

2 Stowarzyszenie Przy Dziupli 
tytuł zadania publicznego: „Profilaktyka przemocy i uzależnień”

3 840,00 zł

Zadanie nr 3  prowadzenie działalności w zakresie przeciwdziałania narkomanii 
1 Fundacja FENIX - „Powstań do Życia” 

tytuł zadania publicznego: „Zakaz wstępu narkotykom!”
8 835,00 zł

Zadanie nr 4  dofinansowanie obozów i kolonii profilaktycznych lub socjoterapeutycznych dla dzieci           
i młodzieży, które powinny być integralnym elementem rocznego programu profilaktycznego lub 
socjoterapeutycznego i uzupełnieniem całorocznej pracy z dziećmi w tym zakresie

1 Fundacja FENIX - „Powstań do Życia” 
tytuł zadania publicznego: „Trzeźwy odpoczynek”

12 288,00 zł

2 Klub Sportowy Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej 
„KARLIK” 
tytuł zadania publicznego: "Jedziemy na obóz"

70 280,00 zł

Zadanie nr 5 organizacja półkolonii oraz innych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzieży w okresie 
wakacji letnich

1 Ludowy Klub Sportowy Naprzód 4 Zawada 
tytuł zadania publicznego: „Letnie wakacje „Zawada 2018””

10 000,00 zł

Zadanie nr 6 organizacja różnorodnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzieży na obiektach 
sportowych, rekreacyjnych należących do jst

1 Uczniowski Klub Sportowy „Baszta” 
tytuł zadania publicznego: „Super wakacje bez monitora”

4 499,00 zł
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§ 2. 

Warunkiem przekazania dotacji, podmiotom o których mowa w § 1, na realizację zadań publicznych miasta 
Wodzisławia Śląskiego w 2018 r., jest złożenie uaktualnionego harmonogramu i kosztorysu dostosowanego do 
wysokości przyznanej dotacji z zachowaniem procentowego wkładu własnego deklarowanego w ofercie oraz 
podpisanie umowy.

§ 3. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Biura Kultury Sportu i Zdrowia oraz Skarbnikowi Miasta.

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PREZYDENT MIASTA

Mieczysław Kieca

Id: 366A1090-6D45-45A2-B348-682BBD2301CB. Przyjęty Strona 2




