
Zarządzenie NrJWfy VI / 2010 

Prezydenta Miasta Zgierza 

z dnia 28 grudnia 2010 roku 

w sprawie : ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w  

zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień w  

2011 r. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 

1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, 

poz.1441.Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 146, poz. 1055, Nr 181, poz. 

1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, 

poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 124, z 2010 r. Nr 28, 

poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) w związku z art. 11 ust. 2 i art. 13 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 

( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536) 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. Ogłaszam: 

1) otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki 

rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień w 2011 r. 

obejmujący prowadzenie działań terapeutycznych i wspierających dla osób 

uzależnionych i ich rodzin, ofiar i sprawców przemocy w ramach wspierania rodzin 

w kryzysie, 

2) otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień w 2011 r. 

obejmujący organizowanie i prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych dla 

dzieci z rodzin z problemem alkoholowym oraz poradnictwa rodzinnego. 

§ 2. Ogłoszenia o konkursach stanowią załączniki Nr 1 i Nr 2 do zarządzenia. 



§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Prezydenta Miasta Zgierza przez 

okres 14 dni. 

MIASTA Z G I E R Z A 

dr IwoJjwJe eozorek 


















