
Zarządzenie Nr 113/2017 

Burmistrza Miasta Gostynina 

z dnia 26 września 2017 r. 

w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na powierzenie zadań w roku 2017  

z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia  

na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie 

problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami 

behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1579), oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 

roku o zdrowiu publicznym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1916) zarządza się, co następuje: 

 

§1 

1. Dokonuje się wyboru ofert i ogłoszenia wyników konkursu ofert, ogłoszonego 

Zarządzeniem nr 97/2017 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 23 sierpnia 2017 r.  

w sprawie konkursu ofert na powierzenie zadań w roku 2017 z zakresu zdrowia 

publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020  

w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów 

związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami 

behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi. 

2. Wykaz podmiotów wraz z kwotami dotacji stanowi załącznik do niniejszego 

Zarządzenia. 

 

§2 

Ogłoszenie o wynikach konkursu publikuje się poprzez jego zamieszczenie: 

1. w BIP; 

2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina; 

3. na stronie internetowej www.gostynin.pl 

 

§3 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Promocji Miasta i Ochrony 

Zdrowia. 

 

§4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Zarządzenia nr  113 /2017 

Burmistrza Miasta Gostynina 

z dnia 26 września 2017 r. 

 

 

Burmistrz Miasta Gostynina, biorąc pod uwagę opinię Komisji Konkursowej, podjął 

następującą decyzję co do wyboru ofert i wysokości przyznanych dotacji: 

 

 

Tytuł zadania publicznego Podmiot składający ofertę Przyznana 

kwota decyzji 

Prowadzenie zajęć dla rodziców o charakterze 

profilaktycznym, mającym na celu podniesienie ich 

kompetencji wychowawczych ze szczególnym 

uwzględnieniem radzenia sobie  z trudnymi 

sytuacjami pojawiającymi się w procesie wychowania 

dziecka wchodzącego w okres dojrzewania, 

ulegającego wpływom grup rówieśniczych, 

eksperymentującego z substancjami odurzającymi czy 

prezentującego inne zachowania ryzykowne 

Centrum Promocji Zdrowia 

i Profilaktyki Uzależnień 

8 130,00 zł 

Realizacja programów profilaktycznych dla dzieci i 

młodzieży w ramach tzw. profilaktyki uniwersalnej, tj. 

adresowanych do całych grup (populacji)  

bez względu na stopień indywidualnego ryzyka 

występowania problemów związanych z piciem 

alkoholu, narkotyków i/lub innych środków 

psychoaktywnych 

Centrum Promocji Zdrowia 

i Profilaktyki Uzależnień 

22 720,00 zł 

Realizacja programów profilaktycznych w ramach 

profilaktyki wskazującej skierowanych do dzieci i 

młodzieży z grup wysokiego ryzyka, wobec których 

podejmowane były interwencje w związku z 

upijaniem się i/ lub eksperymentowaniem z 

narkotykami 

Stowarzyszenie Mężczyźni 

Przeciw Przemocy 

4 783,00 zł 

 

 

 

 

 


