ZARZ{DZENIE Nr 212019
WOJTA GMINY DOMANICE
z dnia 2 sfrcznia 2019 r.

w sprawie rozstrzygniqcra otwartego konkursu ofert na realizacjg w 2019 r. zadania publicznggo
w zakresie ochrony i promocji zdrowier wynikaj?cego z Gminnego Programu profilakty-ki
i Rozwi4zywanra Problemow Alkoholowych w Gminie Dornanice na rok ZOtg: ,,prowadzenie
zajgt z programem p,rofi.lal;tycznym d[a dzieci i mloclziezy z terenu Gminy DomAni,ce,
w szczegolnoSci pochodzqcych z rodzin z p,roblentent alkoholov,yffi".

I

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzEdzie gminlym
(Dz.U. z 2018 r., poz.994) oraz art. 11 us;t. 2 i arI. l5 ust. 2h ustawy z. dnta24 kwietnia 200.] r.
o dzialalnoSci pozytku publicznego i o vvolontariacie (Dz. U. z 2018 r.) poz.450), Uchwaly
Nr IIl1112018 Rady Gminy Domanice i. dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Roilwiqzywania Problemow Alkoholowych w Gminie

Na podstawie atl. 30

ust.

Domanice na 2019 rok zarzydz:am, co nastq:puje:

$1
1. Dokonuje sig rozstrzygnigcia otwartego konkursu ofert ogloszonego T.arz4dzeniem

Nr 50/2018
Wojta Gminy Domani ce z dniir 3 grudnia 21"018 r. w sprawie ogloszenia otwartego konkursu olbrt
na rcalizacjE w 2A19 roku zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdroy,zia
wynikaj4cego z Gminnego Programu Prol.rlaktyki i Rozwrqzywania problemow Alkoholowych
w Gminie Domanice na rok 2r019: ,,Prowadzenie zajgc z programem profiloktycznym dla tlzigci
i mlodziezy z terenu Gntiny l)omanice, w s'zczegolnoici pochodzqcych z rodzin z probfu7l1t,ew
alkoholowym "
2. Wsparcie finansowe na realizacjg 'zadenia otrzymar Stowarzyszenie SOS Wioski Dzie:ciqce
w Polsce, ul. Al. Wilanowslta 309 A, 02-665 Warszawa- przyznana dotacja w wysokoSci
10.000,00 zL (dziesigi tysigcy 'zl 001100) .
.

$2
Wyboru oferty dokonano po zasiEgniEciu opinii Komisji Konkursowej powotanej ZarzEdzeni,gm
Nr 5 51201 8 Wojta Gminy Dorrranic e z dnia 27 grudnia 201 8 roku.

$3
Zatzqdzenie podlega ogloszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej oraz na
tablicy ogloszeri.

$4
Zarzqdzenie wcho dzi w i:ycie

z:

dniem podprisania.

