
BURMISTRZ NYSY 
ul Kolejowa 15 

48^300 Nysa 
Zarządzenie Nr 21/2014 

Burmistrza Nysy 
z dnia 22 grudnia 2014 roku 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie 
realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom 
i patologiom społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2015 
- pozaszkolne zajęcia w sołectwach 

Na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 l<wietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) zarządzam, co następuje: 

Ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego 
z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkohiolowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 
rok 2015 poprzez: prowadzenie pozaszkolnych) zajęć o cłiarakterze opiekuńczo -
wychowawczym dla dzieci i młodzieży na terenie sołectw Gminy Nysa, które stanowią 
załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Biura Polityki Społecznej Urzędu 
Miejskiego w Nysie. 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nysie przy 
ul. Kolejowej 15, na stronie internetowej Urzędu: www.um.nvsa.pi oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej. 

§1 

§2 

§ 3 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

http://www.um.nvsa.pi


Załącznik 
do Zarządzenia Nr 21/2014 
Burmistrza Nysy z dnia 22 grudnia 2014 roku 

nazwa zadania kwota ogółem 
liczba 

złożonych 
ofert 

Nazwa oferenta tytuł zadania przyznana kwota 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Goświnowice 
Goświnowice, ul. Radzikowica 8a 
48 -381 Goświnowice 

.Zajęcia sportowo - edukacyjne" 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Przełęk 
PrzełękIS 
48 -303 Nysa 

"Zajęcia pozaszkolne szansą na 
sukces" 

prowadzenie 
pozaszkolnych zajęć o 

charakterze opiekuńczo -
wychowawczym dla dzieci 

i młodzieży na terenie 
sołectw Gminy Nysa 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Niwnica 
Niwnica 127 
48 -321 Niwnica 

.Równać szanse" 

300 000.00 zł Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Biała Nyska 
Biała Nyska. ul. Czterech Pancernych 1 
48 -303 Nysa 

"Aktywnie i kreatywnie" 

Stowarzyszenie Nasza Lipowa. Lipowa 83, 48 - 303 
Nysa 

„Zajęcia pozaszkolne, stop 
agresji, stop przemocy, stop 
używkom"" 

Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Domaszkowice 
Domaszkowice 47, 48 - 300 Nysa 

„Świetlicowy zawrót głowy • 
zajęcia pozaszkolne" 

31 568,00 zł 

78 920,00 zł 

78 940,00 zł 

47 352,00 zł 

14 640,00 zł 

31 303,88 zł 
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