
BURMISTRZ N Y S Y 
ul. Kolejowa 15 

48-300 Nysa Zarządzenie Nr 176/2015 
Burmistrza Nysy 

z dnia 30 marca 2015 roku 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji 
zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 
społecznym z uwzględnieniem profilaktyki I rozwiązywania problemów alkoholowych 
oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2015 - wypoczynek dla dzieci i młodzieży 
(II nabór) 

Na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536, ze zm.) zarządzam, co 
następuje: 

Ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego 
z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniem 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkołiolowycłi oraz przeciwdziałania narkomanii na 
rok 2015 poprzez: organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączonego z warsztatami 
z zagadnień profilaktyki uzależnień (II nabór), które stanowią załącznik do niniejszego 
Zarządzenia. 

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

§1 

§2 

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Nysy ds. Społecznych. 
§3 

§4 

Zarządzenie wcłiodzi w życie z dniem podpisania. 

http://www.um.nvsa.pl


Załącznik do Zarządzenia Nr 176/2015 z dnia 30 marca 2015 r. 

Lp. nazwa zadania kwota przeznaczona 
na zadanie nazwa oferenta tytuł zadania 

otrzymana 
liczba 

punktów 
przyznana kwota 

dotacji 

1. 

organizacja wypoczynku dla 
dzieci i młodzieży 

połączonego 
z warsztatami z zagadnień 

profilaktyki uzależnień 

46 265,00 zł 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
Wsi Niwnica 
48-321 Niwnica 

Wesołe wakacje 0 0,00 zł 

2. 

organizacja wypoczynku dla 
dzieci i młodzieży 

połączonego 
z warsztatami z zagadnień 

profilaktyki uzależnień 

46 265,00 zł 
Stowarzyszenie PRO UNO ul. 
Bohaterów Warszawy 7 
48-300 Nysa 

Kolonia letnia pod tiasłem -
Popieramy każdy ruch, w zdrowym 

ciele zdrowy duch 
33,5 33 120,00 zł 

3. 

organizacja wypoczynku dla 
dzieci i młodzieży 

połączonego 
z warsztatami z zagadnień 

profilaktyki uzależnień 

46 265,00 zł 

Fundacja "Współpraca" 
al. Niepodległości 122 
65-048 Zielona Góra 

Kolonie letnie - Żyj zdrowo z 
elementami profilaktyki zdrowotnej i 

ekologicznej 
0 oferta nie spełniła 

wymogów formalnych 

Razem: 46 265,00 zł 33 120,00 zł 


