
ZARZĄDZENIE nr A/234/2022 

PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY 
z dnia 29 grudnia 2022 r. 

 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o 

charakterze pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 
w 2023 roku 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 

559, 583, 1005, 1079, 1561) oraz art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327, Dz.U. z 2021 r. poz. 2490, Dz.U. z 2022 

r. poz. 1812) zarządza się, co następuje: 

 

§1. 

1. Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku 

publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2023 roku. 

2. Wykaz ofert, które zostały wybrane w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych o 

charakterze pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 

w 2023 roku, stanowi załącznik do zarządzenia. 

§2. 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert publikuje się poprzez jego zamieszczenie: 

1) w Biuletynie Informacji Publicznej, 

2) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy, 

3) na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy. 

 

§3. 

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu 
Miasta Puławy. 

§4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Prezydent Miasta Puławy  

 

(-) mgr inż. Paweł Maj 
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Załącznik 
do Zarządzenia nr A/234/2022 
Prezydenta Miasta Puławy 
z dnia 29 grudnia 2022 roku 

 

 

Wykaz ofert, które zostały wybrane w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych o 

charakterze pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 

2023 roku. 

 

Rodzaj zadania publicznego: 
Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkomanii 

Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania publicznego 
Wysokość przyznanych 
środków publicznych 

1. Stowarzyszenie „Monar” Punkt konsultacyjny dla osób i rodzin 
dotkniętych problemem narkomanii 

85.000 zł 

 

 

Rodzaj zadania publicznego: 

Prowadzenie punktu konsultacyjno-diagnostycznego HIV 

Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania publicznego 
Wysokość przyznanych 
środków publicznych 

1. Stowarzyszenie „Monar” 
Prowadzenie punktu konsultacyjno-
diagnostycznego HIV 25.000 zł 

 

 

Rodzaj zadania publicznego: 

Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych problemem alkoholowym 

Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania publicznego Wysokość przyznanych 
środków publicznych 

1. Stowarzyszenie „Monar” 
Punkt konsultacyjny dla osób i rodzin 
dotkniętych problemem alkoholowym 30.000 zł 

2. 
Katolickie Stowarzyszenie Pomocy 
Osobom Potrzebującym „Agape” 

Punkt konsultacyjny AGAPE 30.000 zł 

 

 

Rodzaj zadania publicznego: 

Prowadzenie programu działań psychoedukacyjnych i terapeutycznych w zakresie profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych 

Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania publicznego Wysokość przyznanych 
środków publicznych 

1. Fundacja „Praesterno” 

Program działań psychoedukacyjnych i 
terapeutycznych w zakresie profilaktyki 
i rozwiązywania problemów 
alkoholowych 

75.000 zł 
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Rodzaj zadania publicznego: 

Prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym 

Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania publicznego 
Wysokość przyznanych 
środków publicznych 

1. Stowarzyszenie „Rodzina” Prowadzenie Świetlicy 
socjoterapeutycznej „BARKA” 

80.000 zł 

2. Towarzystwo Nowa Kuźnia 

Prowadzenie specjalistycznej placówki 
wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin z 
problemem alkoholowym „Środowiskowy 
Klub Profilaktyczny” 

80.000 zł 

3. Stowarzyszenie „Barwy Tęczy” 
Prowadzenie specjalistycznej placówki 
wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin z 
problemem alkoholowym 

80.000 zł 

 

 

Rodzaj zadania publicznego: 

Prowadzenie programu profilaktycznego pn. „Program wzmacniania rodziny dla rodziców i młodzieży w 

wieku 10-14 lat” 

Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania publicznego Wysokość przyznanych 
środków publicznych 

1. Towarzystwo Nowa Kuźnia 
Prowadzenie programu profilaktycznego 
pn. „Program Wzmacniania Rodziny dla 
rodziców i młodzieży w wieku 10-14 lat” 

8.000 zł 

 

 

Rodzaj zadania publicznego: 

Pozostałe zadania w zakresie profilaktyki uzależnień 

Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania publicznego 
Wysokość przyznanych 
środków publicznych 

1. Stowarzyszenie „Tym Sposobem” 
Realizacja programu profilaktycznego 
pn. „Szkoła dla Rodziców i 
Wychowawców” 

14.500 zł 

2. Stowarzyszenie „Tym Sposobem” 
„Bliżej Siebie” – realizacja programu o 
charakterze profilaktyki uniwersalnej 8.000 zł 

3. Stowarzyszenie „Tym Sposobem” 
„Szczęśliwa Mama” – realizacja 
programu o charakterze profilaktycznym 9.000 zł 

4. Stowarzyszenie „Tym Sposobem” 
„Łamanie Czwartej Ściany” – realizacja 
autorskiego programu o charakterze 
profilaktyki uniwersalnej 

10.000 zł 

5. Stowarzyszenie „Rodzina” Survival  3.000 zł 

6. Stowarzyszenie „Tym Sposobem” 

Realizacja programu o charakterze 
profilaktycznym „Chcesz mieć rację, czy 
być szczęśliwym? Komunikacja rodziców 
podstawą wychowywania dzieci” 

10.000 zł 

7. Chorągiew Lubelska Związku 
Harcerstwa Polskiego 

Podchody wagarowicza 2023 2.500 zł 
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Rodzaj zadania publicznego: 

Profilaktyka uzależnień przez sport 

Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania publicznego 
Wysokość przyznanych 
środków publicznych 

1. Fundacja BezMiar Zdrowa Alternatywa 9.000 zł 

2. Stowarzyszenie „Rodzina” Rodzinny Spływ Kajakowy Wieprzem 5.000 zł 

3. Fundacja BezMiar 
W Dbałości o Człowieka – Rajd Nordic 
Walking 18.000 zł 

4. Fundacja BezMiar Kijki zamiast telefonu 8.000 zł 

 

 

Rodzaj zadania publicznego: 

Prowadzenie programu wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie 

Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania publicznego Wysokość przyznanych 
środków publicznych 

1. Katolickie Stowarzyszenie Pomocy 
Osobom Potrzebującym „Agape” 

Ośrodek Pomocy AGAPE 35.000 zł 
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