
ZARZĄDZENIE NR 37/2019
BURMISTRZA PODDĘBIC

 
z dnia 20 lutego 2019 r.

 
w sprawie przyznania w wyniku otwartego konkursu ofert dotacji na realizację zadań własnych Gminy

Poddębice w 2019 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, przeciwdziałania

uzależnieniom i patologiom społecznym, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej,
pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, wspierania

i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych w tym zawodów
sportowych oraz promowanie walorów turystycznych Gminy Poddębice

 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r.

poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500), art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450, poz. 650, poz. 723, poz.
1365, z 2019 r. poz. 37) zarządza się co następuje:
  

§ 1. W wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Poddębice w 2019 roku
w zakresie ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez
organizację  imprez  sportowo-rekreacyjnych  w tym  zawodów  sportowych  oraz promowanie  walorów
turystycznych Gminy Poddębiceprzyznaje się dotacje na realizację zadań w następującej wysokości:  

1)  Zadanie 1. Zwiększenie  dostępności  pomocy  terapeutycznej  i rehabilitacyjnej  dla osób  uzależnionych
i współuzależnionych od alkoholu poprzez prowadzenie klubu abstynenckiego na terenie miasta  

- Stowarzyszeniu Abstynenckiemu Klubu „Życzliwych Serc” w Poddębicach 32.000 zł.  
2) Zadanie 2. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób bezdomnych i uzależnionych od alkoholu

poprzez prowadzenie punktu pierwszego kontaktu na terenie Gminy Poddębice  
- Fundacji „Metamorfoza” w Feliksowie 20.000 zł.  

3) Zadanie 3. Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców Gminy Poddębice poprzez prowadzenie zajęć
edukacyjnych, wychowawczych oraz służących rozwojowi kultury słowa, śpiewu, tańca i muzyki  

- Stowarzyszeniu Przyjaciół Bałdrzychowa w Bałdrzychowie 34.200 zł.  
4)  Zadanie  4.  Zagospodarowanie  czasu  wolnego  seniorów  poprzez  organizację  wyjazdu  o charakterze

krajoznawczo-wypoczynkowym  
- Stowarzyszeniu Wspierania Działalności Lokalnej NIVA w Antoninowie 3.000 zł  
- Polskiemu Związkowi Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Poddębicach 2.500 zł.  

5) Zadanie 5. Podtrzymywanie tradycji narodowej i regionalnej poprzez organizację imprez okolicznościowych tj.
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Nocy Świętojańskiej, Święta Wojska Polskiego, Święta Ziemniaka  
- Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Chropy „Stokrotka” w Chropach 11.000 zł.  

6) Zadanie 6. Organizacja i przeprowadzenie Poddębickiego Biegu Bez Barier, obejmującego biegi dla dzieci,
certyfikowany bieg główny na dystansie 10 kilometrów, imprezę rekreacyjną nordic walking na terenie Gminy
Poddębice  

- Fundacji „Obudzić Zmysły” w Poddębicach 25.000 zł.  
7) Zadanie 8. Promowanie walorów turystycznych Gminy Poddębice poprzez organizację rajdów rowerowych  

- Poddębickiemu Klubowi Turystyki Rowerowej i Pieszej „Rowerowe EPD” 2.000 zł.  
§ 2. Ze względów formalnych odrzucone zostały oferty:  

1) Stowarzyszenia „Górzanie” w Górze Bałdrzychowskiej na zadanie pn. „Zagospodarowanie czasu wolnego
mieszkańców Gminy Poddębice poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych, wychowawczych oraz służących
rozwojowi kultury słowa, śpiewu, tańca i muzyki”.  

2) Orkiestry Dętej Poddębice w Poddębicach na zadanie pn. „Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców
Gminy Poddębice poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych, wychowawczych oraz służących rozwojowi
kultury słowa, śpiewu, tańca i muzyki”.  

3) Stowarzyszenia Sportowego WIT Poddębice w Antoninowie na zadanie pn. „Organizacja imprez sportowo-
rekreacyjnych, obejmujących organizację zawodów karate dla dzieci z terenu Gminy Poddębice”.  

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

Burmistrz Poddębic

 Piotr  Sęczkowski
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