
BURMISTRZ NYSY
ul. Kolojowa 15

48-300 Nysa
Zarządzenie Nr 1389/14

Burmistrza Nysy
z dnia 17 marca2014 r.

w sPrawie ogłoszenia wyników otwańego konkursu ofeń na wsparcie realizacii
zadania pubIicznego z zakresu przeciwdziałania uzateżnieniom i patologiom
społecznym z uwzględnieniem profilaktyki i roanviąywania problemów alkoholowych
ofazpnzeciwdziałania narkomanii na rok2014-wypoczynek dta dzieci imłodzieży

Na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r, o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z2010 r., Nr 234, poz. 1536, ze zm,) zarządzam, co
następuje:

§1

Ogłaszam wyniki otwańego konkursu ofeń na wsparcie realizaĄi zadania publicznego
z zakresu pzeciwdziałania uzaleznieniom i patologiom społecznym z uwzględnieniń
profilaktyki i roanliązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdŻiałania naikómanii na
rok2a14 popżez: organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączonego z warsztatami
zzagadnień profilaktyki uzależnień, które stanowiązałącznik do niniejszegoZaządzenia,

§2

Wykonanie zarządzenia powieza się kierownikowi Biura Polityki Społecznej Uzędu
Miejskiego w Nysie.

§3

Z|zldz9nie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Uzędu Miejskiego w Nysie pzy
ul. Kolejowej 15, na stronie internetowej Uzędu: www.um.nvsa.p| oraz w aiuletynió
l nformacji Publicznej.

4

Zarządzenie wchodzi w życie zdniem podpisania.
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Załącznik
do Zarządzenia Nr 1389 l14
Burmistrza Nysy z dnia 17 luteg o 2014 roku

Lp. nazwa zadania nazwa oferenta tytuł zadania kwota
wnioskowana

otrzymana
Iiczba

punktow

przyznana
kwota dotacji

1.

o rg a n izacja wypoczyn ku
dla dzieci i młodzieży

połączonego
z warsztataml z

zagadn ień profi la ktyki
uzależnień

Międzyszkolny
uczniowski klub
Sportowy,,GlMz"
uI. B. Prusa 14
48 - 303 Nysa

"Jarosławiec 2014" 37 110,00 zł 28l36 29 820,00 zl

2.

Chorągiew
Opolska Związku
Harcerstwa
Polskiego
Zwiąek
Harcerstwa
Polskiego Hufiec
Nysa
48 - 300 Nysa
ul. Uieiskieqo 12

"Obóz Harcerski l

Szczepu
Harcerskiego "Świt"

im. Zawiszy
Czarnego"

12 250,00 zl 36/36 12 250,00 zl

3.

Nyskie
Towazystwo
siatkowki kobiet
NYSA
ul. Końantego 19/3
48 - 304 Nysa

"Obóz
wypoczynkowy z

zajęciami
sportowymi dla
zdrowego trybu

życia"

3 500,00 zł 34l36 3 500,00 zl

4.

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

"Kolonia -

odpowiedziaIność,
samodzielnośó i

dojrzałość"

39 400,00 A 20l36 23 350,00 zł

5.

Stowazyszenie
PRO UNO uI.

Bohaterów
Warszaw 7
48-300 Nysa

Kolonia Ietnia pod
hasłem: "Rusz
głową - żyj zdrowo!"

31 080,00 zl 34l36 31 080,00 zł

razem T 123 340,00 zl 100 000,00 zł
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