
 

ZARZĄDZENIE Nr 151/2020 

PREZYDENTA MIASTA KONINA 

z dnia 16 listopada 2020 roku 

 

w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2021 roku 

zadań publicznych 

 

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

gminnym  

(Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ) w związku z art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 

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

2020 r., poz. 1057) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 

 

Ogłasza się otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2021r.  

z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: 

1. „Prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem” 

 – kwota dotacji 520.000,00 zł; 

2. „Prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych” 

- kwota dotacji 120.000,00 zł; 

3. „Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych”  

– kwota dotacji 110.000,00 zł; 

4. „Organizacja półkolonii zimowych z programem profilaktycznym, z 

dożywianiem  

i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych”  

– kwota dotacji 95.000,00 zł; 

5. „Olimpiada wiedzy nt. uzależnień” 

- kwota dotacji 4.000,00 zł; 



6. „Realizacja programu zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

”Bezpieczeństwo w rodzinie” i „Dzieciństwo bez przemocy”– kwota dotacji 

43.000,00 zł; 

7. „Realizacja programu pomocy żywnościowej dla rodzin dysfunkcyjnych” – 

kwota dotacji  35.000,00 zł; 

8. „Prowadzenie młodzieżowej grupy liderów PaT” – kwota dotacji 10.000,00 zł. 

9. „Prowadzenie Klubu Abstynenta dla mieszkańców miasta Konina” 

 – kwota dotacji 75.000,- zł. 

 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2. 

 

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2021r.  

z dziedziny przeciwdziałania narkomanii: 

„Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych problemem 

narkotykowym” – kwota dotacji 100.000,00 zł; 

 

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 3. 

 

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2021r. z 

dziedziny pomocy społecznej: „Świadczenie usług opiekuńczych w domu 

podopiecznego na terenie miasta Konina” – kwota dotacji 1.072.900,00 zł; 

 

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 4. 



Treść ogłoszeń stanowiących załączniki nr 1 – 3 do zarządzenia, zamieszczona 

zostanie na tablicy ogłoszeń, w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie 

internetowej Urzędu Miejskiego w Koninie. 

 

§ 5. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Kultury Sportu i  

Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Koninie. 

 

§ 6. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Prezydent Miasta Konina 

 

Piotr Korytkowski  


