ZARZĄDZENIE Nr 0050.340.2021
WÓJTA GMINY USTKA
z dnia 2 lutego 2021 roku
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych w 2021 roku
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 i 1378), zgodnie z § 1 Uchwały
Nr XXII.295.2020 Rady Gminy Ustka z dnia 27 listopada 2020 roku, w związku z §
21 ust. 8 „Programu współpracy Gminy Ustka na 2021 rok z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” uchwalonego Uchwałą Nr
XXII.295.2020 Rady Gminy Ustka z dnia 27 listopada 2020 roku jak również zgodnie
z § 1 Uchwały Nr XLV.572.2018 Rady Gminy Ustka z dnia 26 października 2018 roku,
w związku z § 15 ust. 8 „Wieloletniego programu współpracy Gminy Ustka na lata
2019,2020,2021 z organizacjami pozarządowymi, oraz innymi podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie” uchwalonego Uchwałą Nr XLV.572.2018 Rady Gminy Ustka z dnia
26 października 2018 roku oraz pkt 22 Regulaminu Komisji Konkursowej powołanej do
oceny ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację
zadań publicznych na 2021 rok, będącego zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.334.2021
Wójta Gminy Ustka z dnia 20 stycznia 2021 roku
Wójt Gminy Ustka
zarządza, co następuje:
§1.
Po zapoznaniu się z propozycją podziału środków przedłożoną przez Komisję
Konkursową, powołaną Zarządzeniem Nr 0050.334.2021 Wójta Gminy Ustka z dnia
20 stycznia
2021 roku
przyznaję
dotacje
w następujących
wysokościach
z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych w roku 2021 jak w załączniku nr
1 do zarządzenia.
§2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi i Skarbnikowi Gminy Ustka.
§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 0050.340.2021
Wójta Gminy Ustka
z dnia 02 lutego 2021 roku

Przyznane dotacje przez Wójta Gminy Ustka na realizacje niżej wymienionych
zadań publicznych w roku 2021:
1) finansowanie zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii w Gminie Ustka na rok 2021:
Polskie Towarzystwo
Zapobiegania Narkomanii
w Słupsku

Polskie Towarzystwo
Zapobiegania Narkomanii
w Słupsku

Organizacja Kolonii Letnich z programem
profilaktyczno
wychowawczym
i
socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin
patologicznych dotkniętych uzależnieniami i
uczestniczących w programie opiekuńczo wychowawczym z elementami profilaktyki
uzależnień realizowanym w ramach zajęć
pozalekcyjnych w świetlicach i szkołach
gminnych.

udzielanie
wsparcia
i
pomocy
psychospołecznej rodzinom, w których
występują
problemy
związane
z
używkami (m.in. agresja, przemoc,
problemy wychowawcze), polegającej na
organizacji spotkań i warsztatów o
charakterze
profilaktycznym
dla
mieszkańców Gąbina i okolic
Razem:

37.000

4.000

41.000

2) realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i
osobom w trudnej sytuacji życiowej, działalność na rzecz osób w wieku
emerytalnym oraz niepełnosprawnym:
1. Słupskie Wodne

Otwarcie
kompleksu
rekreacyjnosportowego przeznaczonego na użytek
publiczny, w tym dla seniorów i osób
niepełnosprawnych
2. Polski Związek
Tworzenie warunków do samorealizacji
Emerytów, Rencistów i osób starszych i niepełnosprawnych,
Inwalidów w Ustce
zwiększenie ich aktywności, aktywizacji
oraz współpracy międzypokoleniowej oraz
działalności na rzecz innych osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym
Razem:
Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe

30.000

4.000

34.000

3) realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
turystyki i krajoznawstwa:
1. Gminny Klub Sportowy Integracja dzieci i młodzieży z sołectw gminy
„Wybrzeże”

Ustka poprzez upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu.
Szkolenie sportowe dziewcząt z zakresu gry w
2. Stowarzyszenie
Sympatyków Piłki Ręcznej piłkę ręczną.
„Szczypiorniak” Ustka

Razem:

12.000
7.000
19.000
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