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Or.0050.166.2020
(2020-39597)

Zarządzenie nr 166/2020
Prezydenta Miasta Rybnika
z dnia 23 marca 2020 r.
w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 
Działając na podstawie:
	art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), 

art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), 
	w wykonaniu uchwały nr 218/XV/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”, zmienionej uchwałą nr 324/XIX/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 lutego 2020 r.

po zaopiniowaniu przez Komisję Konkursową,  
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Udzielam dotacji w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, na dofinansowanie w 2020 roku realizacji następujących zadań publicznych: 
	zwalczanie i przeciwdziałanie alkoholizmowi : 

	realizacja przedsięwzięć, mających na celu wspieranie działalności środowisk abstynenckich przez Rybnickie Stowarzyszenie Abstynenckie „Zgoda” z siedzibą w Rybniku przy ul. Saint Vallier 4 - zadanie pn. Trzeźwe życie, w kwocie 36 562 zł,
	realizacja programów kierowanych do specyficznych grup odbiorców zagrożonych lub uzależnionych od alkoholu przez Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwości „INTEGRUM” w Rybniku z siedzibą przy ul. Lompy 10 - zadanie pn. Program rozwojowy dla osób uzależnionych od alkoholu oraz osób pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym, w kwocie 96 352 zł,

	zwalczanie i przeciwdziałanie narkomanii - realizacja programów kierowanych do specyficznych grup odbiorców, zagrożonych lub uzależnionych od narkotyków przez Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwości „INTEGRUM” w Rybniku z siedzibą przy ul. Lompy 10 - zadanie pn. Program terapeutyczny dla osób szkodliwie używających i uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz ich rodzin, w kwocie 98 880 zł.

§ 2.
Na realizację zadań, o których mowa w § 1, zabezpieczono w budżecie Miasta Rybnika na 2020 rok kwotę 292 580 zł (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt złotych), w tym:
	w rozdziale 85153 § 2360 kwotę 132 130 zł (sto trzydzieści dwa tysiące sto trzydzieści złotych),

w rozdziale 85154 § 2360 kwotę 160 450 zł (sto sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych).
§ 3.
Realizację zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu Wydział Polityki Społecznej.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


