Zarządzenie Nr 924 /ZiSS/2021
Prezydenta Miasta Słupska
z dnia 13 grudnia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu
profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy
w rodzinie w 2022 roku.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1834) 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 działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038, poz. 1243
i poz. 1535), § 10 ust. 1 Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Słupska
z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2021 – 2025, stanowiącego załącznik do Uchwały
Nr XXV/413/20 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia
„Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2021-2025”
z późn. zm. oraz § 10 ust. 1 Programu Współpracy Miasta Słupska Organizacjami
Pozarządowymi na 2022 rok, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXVII/574/21 Rady
Miejskiej w Słupsku z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy
Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2022 r.

zarządzam, co następuje:
§ 1.
1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki
i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
na 2022 rok pn: Prowadzenie całorocznej, stacjonarnej działalności pomocowej w zakresie
psychoterapii, punktu konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka,
eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi, neofitów oraz ich rodzin.
2. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert określone w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego
zarządzenia.
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Słupsku, na stronie internetowej Miasta Słupska
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Słupsku.
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