Zarządzenie Nr 451/PA/2019
Prezydenta Miasta Słupska
z dnia 20 maja 2019 r.
w sprawie ogłoszenia trzech otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych
z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania
przemocy w rodzinie w 2019 roku.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 32, art. 5 ust. 4 pkt 2,
art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o pożytku publicznym
i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) oraz § 10 ust. 1 Programu współpracy Miasta
Słupska organizacjami pozarządowymi na 2018 rok, stanowiącego załącznik do Uchwały
Nr III/29/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia
Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok
zarządzam, co następuje:
§ 1.
1. Ogłasza się trzy otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu
profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy
w rodzinie w 2019 roku, wg następującego podziału:
1) wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży, szczególnie narażonej na działanie czynników
ryzyka – wypoczynek stacjonarny i poza miejscem zamieszkania,
2) profilaktyczna działalność edukacyjna i informacyjna z zakresu rozwiązywania problemów
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,
3) profilaktyczna działalność edukacyjna i informacyjna z zakresu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.
2. Treść ogłoszeń stanowi załączniki do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Zlecenie realizacji zadań publicznych wymienionych w § 1 ust. 1 nastąpi w formie
wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocniczce Prezydenta Miasta Słupska
ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
§ 4.
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Słupsku, na stronie internetowej Miasta Słupska oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Słupsku.
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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