Zarządzenie Nr ORO.0050A~ •.2019
Prezydent~tf.iasta Piekary Śląskie
z dnia :.•.. stycznia 2019 roku
w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu
zdrowia publicznego, określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020
w ramach Celu Operacyjnego Nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych
z używaniem substancji
psychoaktywnych,
uzależnieniami
behawioralnymi
i innymi
zachowaniami ryzykownymi - Organizacja działań na rzecz dożywiania dzieci z rodzin
dysfunkcyjnych uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych
Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
(tj. Dz U. z 2018 r. poz 994 z późnozm.) art. 13 pkt 3 i art 14 ustawy z dnia 11 września 2015 r.
o zdrowiu publicznym (t.]. Dz. U. z 2018 r. poz. 1492) oraz § 4 ust. 1 Załącznika nr 2 do Zarządzenia
Nr ORo.0050.920.2017 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie
ustalenia procedury postępowania przy realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego
zarządzam, co następuje:

§1
Zatwierdzam dokonany przez Komisję Konkursową wybór niżej wymienionych podmiotów do realizacji
powierzonego zadania z zakresu zdrowia publicznego, określonego w Narodowym Programie Zdrowia
na lata 2016-2020 w ramach Celu Operacyjnego Nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów
związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnyrru I innymi
zachowaniami ryzykownymi - Organizacja działań na rzecz dożywrama dzieci z rodzm dysfunkcyjnych
uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych:
1) Parafia Rzymskokatolicka Imienia Najświętszej Maryi Panny i św. Bartłomieja, Piekary Śląskie, ul.
ks Ficka 7 - kwota dotacji wynosi 8.000 zł,
2) Terenowy Komitet Ochrony Praw DZiecka, Piekary Śląskie, ul. Konstytucji 3-go Maja 44/111/4kwota dotacji wynosi 21.000 zł
§2
Zlecenie realizacji zadania wymienionego w § 1 nastąpi na podstawie umowy na powierzenie realizacji
zadania publicznego, zawartej z uwzględnieniem wymogów art. 151 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz 2077 z późnozm.) oraz art. 14 ust. 3
ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrOWIUpublicznym (t.J.Dz U. z 2018 r. poz. 1492).
§3
Ogłoszenie o wynikach konkursu publikuje Się poprzez jego zamieszczenie:
1) w Biuletynie lntormacj Pubhcznej www blp piekary pl (zakładka Konkursy dot. potytku publicznego,
realizacji zadań z zakresu zarovas publicznego I śWIadczeń zdrowotnych),
2) na stronie Internetowej miasta www.plekary pl (zakładka Konkursy);
3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84 (parter).
§4
1 Wykonanie zarządzenia powierzam Kierowmkowi Biura Zdrowia i Spraw Społecznych
2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuję osobiście.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
Opracowała K Kaczm~rzYk K_"'-łl
Sprawdziła M Rudy
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Rozdzielnik'
1) Wydział Organizacyjny
2) Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych

