
Zarządzenie Nr 51/2021 

Burmistrza Miasta Gostynina 

z dnia 26 maja 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na powierzenie zadań 

 z zakresu zdrowia publicznego  

 

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

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), oraz art. 14 ust. 1 ustawy  

z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2365 z późn. zm.) 

zarządza się, co następuje: 

 

§1 

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

Zarządzeniem nr 47/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 6 maja 2021 r. w 

sprawie ogłoszenia konkursu ofert na powierzenie zadań z zakresu zdrowia 

publicznego i powołania Komisji Konkursowej 

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 Urzędu Miasta Gostynina; 

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 51/2021 

Burmistrza Miasta Gostynina 

z dnia 26 maja 2021r. 

 

 

 

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 dotacji 

Warsztaty umiejętności 

wychowawczych dla rodziców 

 

Psychoterapia – Rozwój Osobisty, 

Pomoc Psychologiczna Patrycja 

Piwoni-Koprucka, ul. Zakładowa 

12/10, 09-500 Gostynin 

 

30.000,00 zł 

Szkolne programy profilaktyczne – 

wsparcie psychologiczno-

pedagogiczne w pandemii dla 

uczniów, rodziców i nauczycieli 

szkół podstawowych 

Psycholog Anna Dziewulska, ul. 

Bierzewice 61A, 09-500 Gostynin 

27.990,00 zł 

Środowiskowy program 

profilaktyczny dla dzieci  

i młodzieży z zakresu 

przeciwdziałania narkomanii 

Gabinet Psychoterapii „Przystanek 

Zmian” Emil Grzegorek, ul. 

Modrzewiowa 4/2, 09-400 Płock; 

 

12.000,00 zł 

Program terapeutyczny dla ofiar i 

sprawców przemocy w rodzinie 

uwikłanych w problem 

uzależnienia od alkoholu 

Gabinet Psychologiczny Barbara 

Góralczyk ul. Zalesie 10/6, 09-500 

Gostynin 

10.000,00 zł 

Zajęcia psychoedukacyjne z 

zakresu profilaktyki uzależnień dla 

uczniów szkół średnich 

ZWROTNIK Profilaktyka Terapia 

Szkolenia   

Renata Brzezińska-Strzelecka 

09-500 Gostynin, Halinów 8 

 

21.700,00 zł 

Warsztaty profilaktyki stresu 

 

Psycholog Anna Dziewulska, ul. 

Bierzewice 61A, 09-500 Gostynin 

 

22.000,00 zł 

 

 

 

 

 

 


