
ZARZĄDZENIE NR 184/B/2022 
BURMISTRZA STRZEGOMIA 

z dnia 18 maja 2022 r. 

w sprawie rozstrzygnięcia piątego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 
z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2022 roku. 

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2h i 2j  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), zarządza się, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się rozstrzygnięcia piątego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 
z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2022 roku ogłoszonego na 
podstawie zarządzenia Nr 135/B/2022 Burmistrza Strzegomia z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie 
ogłoszenia piątego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania 
uzależnieniom i patologiom społecznym w 2022 roku. 

§ 2. Po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej powołanej zarządzeniem Nr 159/B/2022 
Burmistrza Strzegomia z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu 
opiniowania złożonych ofert w piątym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z obszaru 
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2022 roku, udziela się dotacji celowej na 
wsparcie realizacji zadań publicznych, zgodnie z treścią załącznika do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Środki finansowe na realizację zadania publicznego zabezpieczone zostały w budżecie Gminy 
Strzegom na 2022 rok w rozdziałach 85153 i 85154. 

§ 4. Zakres i warunki realizacji zadań publicznych zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy 
Burmistrzem Strzegomia a Oferentem. 

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Funduszy Europejskich Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu. 

§ 6. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej,  na stronie internetowej  
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu www.strzegom.pl oraz w siedzibie organu administracji publicznej 
w miejscu przeznaczonym na zamieszczenie ogłoszeń. 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Załącznik do zarządzenia Nr 184/B/2022 

Burmistrza Strzegomia 

z dnia 18 maja 2022 r. 

Rozstrzygnięcie piątego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru 
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2022 roku 

Zadanie 3.5.1 – Organizacja działań profilaktycznych lub terapeutycznych w formie wypoczynku 
letniego dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych zagrożonych problemem alkoholowym 
i problemem narkomanii (minimum 4 noclegi). 

Nr 
oferty 

Nazwa oferenta Tytuł zadania Wynik 
weryfikacji 
formalnej 

Wysokość 
przyznanych 

środków 
publicznych 

 (w zł) 
1 Stowarzyszenie 

Wspierania Inicjatyw 
Oświatowo-
Wychowawczych  
im. Teresy Kras 

„Kolonie dla dzieci i młodzieży 
z terenu Gminy Strzegom” 

pozytywna 65 000,00 

2 Uczniowski Klub 
Sportowy „Aktywna 
Kostrza” 

„Wakacje 2022- Zakopane i 
okolice zwiedzamy i świeże 
powietrze wdychamy.” 

pozytywna 17 000,00 

3 Stowarzyszenie Przyjaciół 
Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 4 im. 
Kornela Makuszyńskiego 
w Strzegomiu 
PRZYJACIELE 
CZWÓRKI 

„Ciekawość ogromną mamy 
Warmię i Mazury odkrywamy”  

pozytywna 47 090,00 

4 Amatorski Klub Sportowy 
w Strzegomiu 

„Wypoczynek – aktywne lato 
2022 z profilaktyką”  

pozytywna 57 667,00 

Zadanie 3.5.2 – Organizacja działań profilaktycznych lub terapeutycznych w formie wypoczynku 
letniego dla dzieci i młodzieży zagrożonych problemem alkoholowym i problemem narkomanii 
(półkolonie – minimum 5 dni). 

Nr 
oferty 

Nazwa oferenta Tytuł zadania Wynik 
weryfikacji 
formalnej 

Wysokość 
przyznanych 

środków 
publicznych 

 (w zł) 
1 Towarzystwo Przyjaciół 

Dzieci Dolnośląski 
Oddział Regionalny, 
Koło Przyjaciół Dzieci 
„Copernicus” przy 
Publicznej Szkole 
Podstawowej nr 2 

„Półkolonia letnia z 
Copernicusem” 

pozytywna 15 000,00 

2 Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci Dolnośląski 
Oddział Regionalny, Koło 
Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci 

„Wakacje wśród zieleni” pozytywna 4 602,00 
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3 Stowarzyszenie Przyjaciół 
Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 4 im. 
Kornela Makuszyńskiego 
w Strzegomiu 
PRZYJACIELE 
CZWÓRKI 

„Razem – czas spędzamy i dobrze 
się mamy.”   

pozytywna 16 200,00 
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UZASADNIENIE 

DO ZARZĄDZENIA NR 184/B/2022 
BURMISTRZA STRZEGOMIA 

 
z dnia 18 maja 2022 r. 

 

w sprawie rozstrzygnięcia piątego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 
z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2022 roku 

 

Zlecenie realizacji zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 
społecznym w 2022 roku wynika z potrzeby realizacji zadań publicznych przez Gminę Strzegom w 
tym zakresie oraz z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, która stanowi, że gminy wspierają zadania publiczne realizowane przez organizacje 
pozarządowe wraz z udzieleniem dotacji celowej na dofinansowanie ich realizacji. Działalność w 
 obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym jest jednym z priorytetowych 
obszarów realizacji zadań publicznych w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi 
i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku. 
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