
ZARZĄDZENIE NR 81/2021 
WÓJTA GMINY GORLICE 

z dnia 24 czerwca 2021 r. 

w sprawie przyznania dotacji na realizację w roku 2021 zadań z zakresu 
zdrowia publicznego w ramach wykonania Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Przeciwdziałania Narkomanii 

Na podstawie art.14 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu 
publicznym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.183 z późn. zm.) oraz w nawiązaniu do 
Uchwały z dnia 26 listopada 2020 r. Rady Gminy Gorlice Nr XXIII/187/20 
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok zarządzam, co 
następuje: 

§ 1. 1.  Przyznaję dotację na ogólną kwotę 40 000 zł (słownie: czterdzieści 
tysięcy złotych) dla organizacji pozarządowej oraz jednostek organizacyjnych 
działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła 
Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, realizujących w 2021 roku zadania 
publiczne z zakresu zdrowia publicznego w obszarze promocji aktywności 
fizycznej w ramach wspierania pozalekcyjnych form aktywizacji fizycznej dzieci 
i młodzieży, w ramach wykonania Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 

2.  Wykaz podmiotów którym przyznano dotację o której mowa w ust.1: 

1)  dotacja w kwocie 7 800 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej 
Szkaplerznej w Szymbarku na realizację zadania pn. „Udział dzieci i młodzieży 
z Parafii Szymbark w wakacyjnym spływie kajakowych, w ramach promowania 
aktywności fizycznej i wsparcia pozalekcyjnych form aktywizacji fizycznej 
dzieci i młodzieży”. 

2)  dotacja w kwocie 5 000 zł dla Parafii  Rzymskokatolickiej pw. św. Jana 
Chrzciciela w Kobylance na realizację zadania pn. „Organizacja wakacyjnego 
obozu sportowego z udziałem młodzieży z parafii Kobylanka w ramach 
promowania aktywności fizycznej i wsparcia pozalekcyjnych form aktywizacji 
fizycznej dzieci i młodzieży” 

3)  dotacja w kwocie 27 200 zł dla Stowarzyszenia Kulturalno – Oświatowego 
Wsi Ropica Polska na realizację zadania pn. „Organizacja wakacyjnego obozu 
sportowego z udziałem młodzieży z Ropicy Polskiej w ramach zapewnienia im 
dostępności do zajęć związanych z aktywnością fizyczną  i promowaniem 
kultury fizycznej” 



§ 2. Decyzja o przyznaniu dotacji została podjęta po zasięgnięciu opinii 
Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr 19/2021 Wójta Gminy Gorlice 
z dnia 3 lutego 2021 roku do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego 
konkursu na realizację w 2021 roku zadań publicznych, o których mowa w § 1. 

§ 3. Warunkiem przekazania dotacji, o których mowa w § 1, jest zawarcie 
umów pomiędzy Gminą Gorlice a beneficjentami, którym przyznano dotację. 

§ 4. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert zostanie zamieszczone 
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gorlice, na stronie internetowej Gminy 
Gorlice oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Gorlicach. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

 
 
 

Wójt Jan Przybylski 
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