
ZARZĄDZENIE  Nr 7.399.2017 

WÓJTA GMINY WIĄZOWNA 

z dnia 20 stycznia 2017 roku 

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych 

Gminy Wiązowna w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 

 

Na podstawie art. 7 ust.1  pkt 19, art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), w związku z art. 11 ust.1 i 2 art.15 ust. 2a-2h 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U.  

z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.), oraz Programem współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok, 

przyjętym uchwałą Rady Gminy Wiązowna Nr 126.XXIX.2016 z dnia 27 września 2016 roku, 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

Dokonuję rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wiązowna 

z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, ogłoszonego Zarządzeniem  

Nr 185.386.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie otwartego konkursu 

ofert na wykonywanie w roku 2017 zadań publicznych Gminy Wiązowna w zakresie przeciwdziałania  

uzależnieniom i patologiom społecznym. 

§ 2 

Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem 

Nr 5.397.2017 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 16 stycznia 2017 r., w sprawie powołania Komisji 

Konkursowej do rozpatrzenia i oceny ofert złożonych na realizację zadań publicznych w zakresie  

przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w gminie Wiązowna w roku 2017 w zadaniu 

"Wspomaganie osób i ich rodzin zamieszkujących na  terenie gminy Wiązowna w ramach Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017" przyjęto ofertę  

Stowarzyszenia KROKUS - WIĄZOWNA i przyznano kwotę wsparcia zadania - 30.000,00 złotych 

(słownie: trzydzieści tysięcy złotych). 

 

§ 3 

Środki finansowe na realizację zadania zostały zabezpieczone w budżecie Gminy Wiązowna na 2017 

rok w dziale 851, rozdziale 85154, paragrafie 2360. 

 

§ 4 
Zakres i warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Wiązowna, 

a Stowarzyszeniem KROKUS-WIĄZOWNA. 

 

 § 5 

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert zostanie umieszczona na stronie internetowej 

gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wiązowna. 

 

§ 6 

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy. 

 

§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 


