
zARzĄDzENIE NR 14A,/2010
BURMISTRZA GNIEWKOWA

Z DNIA 01 MARCA 2O1OR.

w sprawię: dofinansowania \ł roku 2010 zadań publicznych dotyczących działań
ręalizowanych w zakresię profilaktyki i rozwiązy\łania problemów alkoholowych

Na podstawie alt' 7 ust' 1 pkt 9 oraz ań.3l ustawy dnia 8 malca 1990r' o samorządzię gminnym /Dz'U. z2001r.
Nr 142, poz. 159i, Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 , Nr 153, poz. 1271 i Nr
2!4, pol.1806 oru22003r. Nr 80, poz. 717 iNr 162., poz. 1568 , z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr I16, poz. 1203 ,
z2005t.Nr 1'72,po,.I44l i  Nr 1'75,poZ.1451,22006r. Nr 17, poz. 128 j Nr 181poz.133'7 orazz20o7r.N(
48, poz. 327 , Nr t38 poz.974 ,Nr I '73 poz. 1218, z 2008r. Nrl80, poz. 1l  I I,  Nr 223,poL.1458, z2009r.Nt 52,
po z .Ę j ,N I I 51 ' po z . 124 l ' z 2010N r28 ' po z ' l 4 2 ) , a i . t ' ] 1u s t . ] p k t 1u s t awyzdn i a24kw i e t n i a2003T ' o
dzjałalnoścj poż},tku publjcznego i o wolontariacje (Dz.U. f 2003r. Nr 96' poz' 873' Dz.U ' z2004r.Nr 64' poz.
593, Nr I16, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, Dz.U. z 2005r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz.
1426'Ń 249' poz.2104'Dz.]J ' z2006t, NI94'poz, 651' z 2008r. Nr 209, poz. i3l6' z 2009r'Nr 19' poz' l00,
Nr 22' poz' l20, Nr 1 57 p o.z. I2'4I\ oraz an' l 76, ust' l i 2 usta\ły z dnia 30 czerwca 2005r. o linansach
publicznych (Dz.U. z 2005r.Nr249, poz.2104 otzŹNr 169, poz. 1420,22006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104. poz.
708, Nr 187, poz. 1381, Nr t70, poz.12t7, Nr 170 poz. 1218, oraz Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 88, poz. 587,
Nr l15, poz.791, Nr 140, poz.984 oraz Nr 82, poz.560 oraz z 2008r. Nr 180, poz. I112, Nr 209, poz. 1317, Nr
216, pol.13'70,N( 227, poz. 1505,22009r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poZ.504, Nr 12, poz. 619,Nr'19, poL.666,
NI161, poz. 1277) zaIządzam co następuję:

s 1' Prrymać wspalcie finansowe następując},m organizacjom pozarządowym na rea|izację w roku
2010 uadań w zakesię:

-prowadzeniu świetlic socjotelapeutycznych, zolganizowaniu w}pocz}nku d1a dzieci
i tBżodńeźry, olaz 11a terapii skielowaiej do osób dorosĘch i iclr rodzin w Ę.rn
rea-lizowa-nia progfamów stajrowiących altemat}.wę wobec picia a1koholu, uĄ'walria
na'rkotyków, palenia tJńoniu, stosowania.pźemocy i innych oiepokojących zjawiŚk
społecznych

1'Chorągwi Kujawsko.Pomorskiej ZHP Hufiec Inówroctaw lm.A.Kamińskiego u|.solalkowa 23,
88-l00 Inowrocław w wysokości:5.000,00zl na ręaIizacji żadania- Wypoczynek 1etni dzieci
tĘj37dow) ) l ręalizacją prognmu profilaktycZnego ..Zyjń5 zdro* iej i bezpieczniej..'

2.stowaizyszeniu społeczno-Kulturalnemu ,,coRDls,, ul'sobieskiego 31, 88- l40 Gniewkowo- w
wysokości:30'000'00zł- na rea|izac]ę zddanja - prowadfenie świetlic socjotempeutycznych,
zorganizowania wypoczynku dla dzieci i młodzięży oraz na terapii skierowanej do osób dorosłych i
ich rodzin w rym realizowania programó\'r' stanowi4cych altemaĘ'wę wobec picia alkoholu' uĄwania
narkotyków. palenia tj,'toniu, stosowania przemocy i innych niepokojących zjawisk społecznych.



ł'wiejs|ięnu \lo\Ą ar4 s7eniu KulluraIno.oś\Ą iarof* emu ..vala o1c,1zna... Gąski Io,
88-140 Gniewkowo- w wysokości: 3.000,00zł na realizac.ję zadania:. ,,Profilakiyka, która z gło*f, nie
umyka".

4.Kujawskięmu Stowarzyszeniu Klub Absonentów Al.okęzna 79, 88-100 Inowroc,}aw w wysokości:
3.000'002ł na realizację zadada: ,' Te{apia rodzima dla osób i rodzin z problemem alkohotowym omz
obóz terapeutyczny dla uzalężnionych i wspófuzależnionych od alkoholu,''

5'Miejskiemu Ludowemu Klubowi Spotowemu ,'IJMA,' Gniewkowo, ul.Podgórna 2, 88-140
Gnięwkowo w wysokości:4.000,00zł na.ealifację zadania: . ,,Międzynarodo$y Tumiej PiłkiNomej
dla dzieci i młodziezy REMES Ct]P 20l0".

6. choĘgwi Kujawsko-Pomo$kiej fHP Giewkowska Drużyna Halce.ska Władysława Bia,lego,
ul.Toruńska 47, 88'140 cniewkowo w wysokości:5.000,oozł na realizację zadania Harcerski obóz
Letni,.Grunwald 201 0".

$ 3. Zarządzenie wchodfi w życie z dnien podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo
przyjęty

UZASADNIENIE

"Tu

Po lozpatrzeniu ofęń złożonych W otwaltym koŃursie ogłoszon1rn n a rcalizację zadal\
publicz4ych dotyczących działari realizowanych w zakresie profilaktyki i rozwiązl-Vania
problęmów alkoholowych- komisja konkursowa zgodnię z protokołem ze swojęgo
posiędzenia-pŹedstawiła propozycj e wsparc ia rc alizacji zadań.
Po weryfikacji oceny komisji-w celu zatwierdzenia ostatecznego podzialu dofinansowania
podęj muj e się ninięj sze zatządzen\e.


