
ZARZĄDZENIE NR 493 

BURMISTRZA PODDĘBIC 

  

z dnia 31 stycznia 2014 r. 

 

 w sprawie podziału środków finansowych w ramach dotacji na realizację zadań 

własnych Gminy Poddębice w zakresie ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej  

i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania uzależnieniom                       

i patologiom społecznym, krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży, edukacji, 

oświaty i wychowania w 2014 roku 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia                      

24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. 

Nr 234, poz. 1536, z 2011 r. Nr 112, poz. 654,  Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208,                   

poz. 1241, Nr 209, poz. 1244, Nr 232, poz. 1378) zarządza się co następuje: 

 

 § 1. Przeznacza się następujące kwoty na realizację zadań własnych Gminy Poddębice                 

w zakresie ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej i działalności na rzecz osób 

niepełnosprawnych, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 

krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży, edukacji, oświaty i wychowania                       

w 2014 roku:                                                                    

1) Zadanie 1. Zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, w tym prowadzenie klubu abstynenckiego 

na terenie miasta – 32.000,00 zł. 

 2)  Zadanie 2. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób bezdomnych  

i uzależnionych od alkoholu, w tym prowadzenie punktu pierwszego kontaktu na terenie 

Gminy Poddębice – 20.000,00 zł. 

 3) Zadanie 3. Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców Gminy Poddębice  

w szczególności poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych, wychowawczych oraz służących 

rozwojowi kultury słowa, śpiewu, tańca i muzyki – 29.500,00 zł.  

 4) Zadanie 4. Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców Gminy Poddębice  

w szczególności poprzez prowadzenie działań sportowo-rekreacyjno-turystycznych – 7.000zł. 

5) Zadanie 5. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy 

Poddębice – 3.000,00 zł. 

6) Zadanie 6. Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy 

Poddębice – 20.000 zł. 

7) Zadanie 7. Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży                      

i dorosłych z terenu Gminy Poddębice – 13.000,00 zł.  

 

 § 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  

w Poddębicach. 

 

 § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Burmistrz Poddębic 

(-) Piotr Sęczkowski  


