ZARZĄDZENIE NR 51/2019
PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ
z dnia 10 stycznia 2019 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na lata
2019 - 2021 z zakresów: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”,
„Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”,
„Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób”,
„Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2 h i ust. 2 j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)
oraz Zarządzenia Nr 14/2018 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na lata 2019 2021 z zakresów: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, „Działalność na
rzecz osób niepełnosprawnych”, „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”, „Wspieranie rodziny i systemu
pieczy zastępczej”
zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Dokonuję rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na
lata 2019 - 2021 z zakresów: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”,
„Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”, „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”, „Wspieranie
rodziny i systemu pieczy zastępczej”, w formie wsparcia tych zadań wraz z udzieleniem dotacji na
dofinansowanie ich realizacji.
2. Wykaz podmiotu, którego oferta została wybrana w postępowaniu konkursowym wraz
z kwotą dotacji, stanowi załącznik do zarządzenia.
3. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji zostaną określone w umowie zawartej z podmiotem,
którego oferta została wybrana do realizacji zadania.
§ 2. Środki na dotacje, o których mowa w § 1 zabezpieczone są w budżecie miasta na 2019 rok
w dziale 851, 852, 855.
§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta
Racibórz www.bipraciborz.pl
w zakładce: Organizacje pozarządowe. Konkursy ofert., na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Racibórz oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Racibórz
www.raciborz.pl.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych a nadzór
nad wykonaniem zarządzenia będę sprawował osobiście.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Dariusz Polowy

Załącznik do
Zarządzenia Nr 51/2019
Prezydenta Miasta Racibórz
z dnia 10 stycznia 2019 r.

Wyniki konkursu
Zadanie nr: 1 Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym na lata 2019-2021
1a – Realizacja programów profilaktycznych z elementami opieki i wychowania dla dzieci i młodzieży
Lp.

Nazwa podmiotu

1.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Dzieci, Młodzieży i Rodziny
„Pomocna Dłoń”

Tytuł zadania publicznego wg złożonej oferty

„Pozytywna STREFA”

Przyznana kwota dotacji
w każdym roku

90 000,00

1b – Realizacja programów na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym
Lp.

Nazwa podmiotu

1.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Dzieci, Młodzieży i Rodziny
„Pomocna Dłoń”

Tytuł zadania publicznego wg złożonej oferty

„Oderwij dzieci od ulicy”

Przyznana kwota dotacji
w każdym roku

50 000,00

Zadanie nr 2: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2019 - 2021
2a – Prowadzenie świetlic i ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi lub dysfunkcjami
Lp.

Nazwa podmiotu

1.

Stowarzyszenie „PERSONA” na
rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia
Psychicznego

Tytuł zadania publicznego wg złożonej oferty

„Godne życie – Ośrodek wsparcia
i psychospołecznej rehabilitacji osób z
zaburzeniami psychicznymi”

Przyznana kwota dotacji
w każdym roku

50 000,00

Zadanie nr 3: Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i
osób na lata 2019-2021
3a - Prowadzenie punktu dystrybucji żywności dla mieszkańców Miasta
Lp.

Nazwa podmiotu

1.

Zgromadzenie Misyjne Służebnic
Ducha Świętego

2.

Stowarzyszenie Artystyczno –
Społeczne „Pracownia Przyszłości”

Tytuł zadania publicznego wg złożonej oferty

„Punkt wydawania posiłków ”

„Pomoc żywnościowa dla rodzin i osób
z gminy Racibórz”

3b – Pielęgnacja ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych

Przyznana kwota dotacji
w każdym roku

20 000,00

25 000,00

Lp.

Nazwa podmiotu

1.

Caritas Diecezji Opolskiej

Tytuł zadania publicznego wg złożonej oferty

Pielęgnacja ludzi chorych, starszych i
niepełnosprawnych w domu z terenu Raciborza

Przyznana kwota dotacji
w każdym roku
100 000,00

Zadanie nr 4: Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2019-2021
4a – Placówka wsparcia dziennego
Lp.

Nazwa podmiotu

1.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Dzieci, Młodzieży i Rodziny
„Pomocna Dłoń”

Tytuł zadania publicznego wg złożonej oferty

„W placówce jak w domu”

Przyznana kwota dotacji
w każdym roku

100 000,00

Uzasadnienie
W oparciu o Regulamin pracy Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert
złożonych w konkursie ogłoszonym Zarządzeniem Nr 14/2018 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 4
grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na
lata 2019 - 2021 z zakresów: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”,
„Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”, „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”, „Wspieranie
rodziny i systemu pieczy zastępczej”, rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dokonuje Prezydent
Miasta Racibórz.

