
Zarządzenie Nr 30/2019 

Burmistrza Brzeska 

z dnia 11.02.2019r. 

 
w sprawie ogłoszenia konkursów ofert na realizację zadań publicznych, będących 

zadaniami własnymi Gminy Brzesko z zakresu zdrowia publicznego w wykonaniu 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019. 
 

Na podstawie art. 14 ust. 1 oraz art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu 

publicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1492)  

 

§ 1. 

 
 1. Ogłasza się konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia 
publicznego, będących zadaniami własnymi Gminy Brzesko w wykonaniu Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2019 z zakresu „Poszerzanie i podnoszenie jakości oferty pomocy 
psychologicznej, socjoterapeutycznej i opiekuńczej dla dzieci z rodzin z  problemem 
alkoholowym”. 

 Zadanie I Prowadzenie świetlicy w tym placówki wsparcia dziennego i innych form 
pomocy dzieciom z grup ryzyka, z zaburzeniami zachowania na terenie miasta Brzesko  dla 
nie więcej niż 50 dzieci z terenu północnej części miasta ( Osiedle Kopaliny – Jagiełły, Osiedle 
Kołłątaja, Osiedle Słotwina). 

Zadanie II Prowadzenie świetlicy w tym placówki wsparcia dziennego i innych form 
pomocy dzieciom z grup ryzyka, z zaburzeniami zachowania na terenie miasta Brzesko dla 
nie więcej niż 50 dzieci z terenu południowej części miasta ( Osiedle Kościuszki-Ogrodowa, Osiedle 
Stare Miasto, Osiedle Zielonka, Osiedle Zielonka, Osiedle Okocimskie, Osiedle Brzezowieckie). 

 

2. W konkursie ofert, wskazanym w ust. 1, mogą uczestniczyć podmioty określone 

w art. 3 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1492) zwane dalej Podmiotami. 

3.Na realizację zadań, wskazanych w ust. 1, Gmina przeznaczy środki finansowe                      

w łącznej wysokości -  150.000,00 zł w tym: 

na zadanie I - 70.000,00 zł 

na zadanie II - 80.000,00 zł 

 

§ 2. 

Zatwierdza się: 

1) druk ogłoszenia konkursów ofert, o których mowa w § 1, stanowiący załącznik  

nr 1 do niniejszego zarządzenia, podlegający opublikowaniu w
 
Biuletynie Informacji 

Publicznej oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego 

w Brzesku 

2) wzór formularza oferty stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, podlegający 

opublikowaniu zgodnie z zasadami określonymi w pkt 1, 

3) kartę oceny oferty stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. 

4) skład komisji konkursowej stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia 

5) regulamin pracy komisji konkursowej stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego 



zarządzenia 

6) wzór umowy realizacji zadania stanowiący załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 3. 

1. Do opiniowania ofert złożonych w konkursach wskazanych w § 1 oraz przedłożenia 

propozycji co do wyboru najkorzystniejszych ofert na poszczególne zadania powołuje się 

Komisję Konkursową, której skład określa załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia. 

2. Przyjmuje się Regulamin pracy Komisji Konkursowej stanowiący załącznik nr 5  

do niniejszego zarządzenia. 

§ 4. 

Konkursy, o których mowa w § 1, zostaną rozstrzygnięte z dniem zatwierdzenia przez 

Burmistrza Brzeska protokołu z posiedzenia Komisji Konkursowej wraz  

z ogłoszeniem wyników konkursów ofert. 

 

§ 5. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Renacie Pabian – Głównemu specjaliście w Wydziale 

Strategii i Rozwoju. 

 

§ 6. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 


