
B U R M I S T R Z jv 
o w a 15 

4 8 - 3 0 0 N y s a 

Kolej 

Zarządzenie Nr 78/2015 
Burmistrza Nysy 

z dnia 05 lutego 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 - środowiskowe programy 
profilaktyczne, zajęcia pozalekcyjne 

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: 

§1 

Ogłaszam wyniki 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 na następujące działania: 

a) realizację środowiskowycłi programów profilaktycznych skierowanych do dzieci 
i młodzieży, 

b) prowadzenie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży będących integralnym 
elementem programu profilaktycznego 

które stanowią załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

§2 

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza do Spraw Społecznych Urzędu 
Miejskiego w Nysie. 

§ 3 

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. 

§4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

http://www.um.nvsa.pl


za Ącznik do Zarządzenia Burmistrza Nysy nr 78/2015 z dnia 05 lutego 
2015 roKu 

Lp. nazwa zadania 
kwota 

ogółem na 
zadanie 

nazwa oferenta tytuł zadania kwota przyznana 

1. 

1. 

2. 

3. 

4. 

realizacja 
środowiskowych 
programów 
profilaktycznych 
skierowanych do dzieci 
i młodzieży 

5 000,00 zł 

Chorągiew Opolska 
Związku Harcerstwa 

Polskiego 
Związek Harcerstwa 

Polskiego Hufiec Nysa 
48 - 300 Nysa 

ul. Ujejskiego 12 

Mamy siebie 

prowadzenie 
pozalekcyjnych zajęć dla 
dzieci i młodzieży 
będących integralnym 
elementem programu 
profilaktycznego 

Międzyszkolny 
Uczniowski Klub 
Sportowy „GIM2" 
ul. B. Prusa 14 
48 - 303 Nysa 

Akademia ruchu Vi 

Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju Wsi 
Goświnowice 
Radzikowicka 8A 48-
381 Goświnowice 

Sport po zdrowie w 
Goświnowicach 

50 000,00 zł 

Klub Sportowy 
POLONIA 
ul. Sudecka 28 
48-303 Nysa 

Piłka na okrągło -
pozalekcyjne zajęcia 
sportowe VII edycja 

Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju Wsi 
Niwnica Niwnica 27 
48-321 Niwnica 

Akademia tenisa stołowego 

NYSY 

orz 

4 962,00 zł 

3 100,00 zł 

3 360,00 zł 

21 000,00 zł 

3 978,00 zł 


