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Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert 

w zakresie: Przeciwdziałanie patologiom społecznym – otwarcie ofert w dniu 08.02.2010r. / rozstrzygnięcie w dniu 23.02.2010r.  

 

 

L.p. 

 

Data 

wpływu 

 

Oferent 

 

Nazwa zadania / Zakres zadania 

 

Termin 

realizacji 

zadania 

Koszt ogólny 

Zadania 

( w zł.) 

Wnioskowana 

kwota 

(w zł.) 

 

Przyznana 

kwota 

dotacji 

( w zł.) 

 

Decyzja 

 

1. 

 

08.02.2010r. 

 

Stowarzyszenie Na Rzecz 

Zdrowia Psychicznego 

w Sandomierzu 

Prowadzenie punktu edukacyjno-

konsultacyjnego dla ofiar przemocy, 

osób uzależnionych  

i współuzależnionych od alkoholu  

i narkotyków oraz osób w kryzysie / 

Przeciwdziałanie patologiom społecznym 

 

III - XII 2010r. 

 

51.370,00 zł 

40.000,00 zł 

 

 

40.000,00 zł 

Oferta spełnia wymogi 

określone   

w Regulaminie Komisji 

Konkursowej  

i ogłoszeniu konkursu 

 

 

2. 

 

 

08.02.2010r. 

 

Stowarzyszenie Na Rzecz 

Zdrowia Psychicznego 

w Sandomierzu 

Prowadzenie działalności 

profilaktycznej, informacyjno-

edukacyjnej oraz socjoterapeutycznej 

dla dzieci przedszkolnych, dzieci i 

młodzieży ze szkół podstawowych i 

gimnazjalnych w zakresie 

przeciwdziałania alkoholizmowi, 

narkomanii i przemocy / 

Przeciwdziałanie patologiom społecznym 

 

III - XII 2010r. 

 

24.100,00 zł 

20.000,00 zł 

 

 

20.000,00 zł 

 

Oferta spełnia wymogi 

określone   

w Regulaminie Komisji 

Konkursowej  

i ogłoszeniu konkursu 

 

3. 

 

08.02.2010r. 

 

Stowarzyszenie Na Rzecz 

Zdrowia Psychicznego 

w Sandomierzu 

 

Realizacja programu profilaktyczno-

edukacyjnego dla dzieci z rodzin 

dysfunkcyjnych, w szczególności 

dotkniętych problemem alkoholowym 

w ramach akcji wypoczynku letniego / 

Przeciwdziałanie patologiom społecznym 

 

III - XII 2010 r. 

 

23.450,00 zł 

20.000,00 zł 

 

 

20.000,00 zł 

Oferta spełnia wymogi 

określone   

w Regulaminie Komisji 

Konkursowej  

i ogłoszeniu konkursu 
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4. 

 

 

08.02.2010r. 

 

Stowarzyszenie Na Rzecz 

Zdrowia Psychicznego 

w Sandomierzu 

Prowadzenie działalności 

profilaktycznej, informacyjno-

edukacyjnej i terapeutycznej dla 

nauczycieli, rodziców, wychowawców 

oraz dorosłych mieszkańców miasta  

w zakresie przeciwdziałania 

alkoholizmowi, narkomanii i przemocy / 

Przeciwdziałanie patologiom społecznym 

 

 

III – XII 2010 r. 

 

20.000,00 zł 

20.000,00 zł 

 

 

20.000,00 zł 

Oferta spełnia wymogi 

określone   

w Regulaminie Komisji 

Konkursowej  

i ogłoszeniu konkursu 

 

 

5. 08.02.2010r. Fundacja Świtało – Życie 

Ośrodek w Sandomierzu 

Program profilaktyczno-edukacyjny dla 

dzieci  

z rodzin dysfunkcyjnych Wypoczynek 

letni dzieci – LATO 2010 / 

Przeciwdziałanie patologiom społecznym 

 

 

26.06-

30.09.2010r. 

 

13.751,20 zł 

4.000,00 zł 

 

 

-------- 

Oferta spełnia wymogi 

określone   

w Regulaminie Komisji 

Konkursowej  

i ogłoszeniu konkursu, 

otrzymała jednak niższą 

liczbę punktów w 

stosunku do oferty 

konkurencyjnej 

6. 05.02.2010r. CARITAS  Diecezji 

Sandomierskiej 

Realizacja programu profilaktyczno-

edukacyjnego dla dzieci z rodzin 

dysfunkcyjnych, w szczególności 

dotkniętych problemem alkoholowym 

w ramach akcji wypoczynku letniego / 

Przeciwdziałanie patologiom społecznym 

 

 

26.06.-

31.08.2010r. 

28.000,00 zł 

16.800,00 zł 

 

 

--------- 

Oferta spełnia wymogi 

określone   

w Regulaminie Komisji 

Konkursowej  

i ogłoszeniu konkursu, 

otrzymała jednak niższą 

liczbę punktów niż 

oferta konkurencyjna 

(Opracowała: Iwona Głowacka-Dzieciuch) 

 

                                                                                                                                                                                                                                            Zatwierdzam: 

 

Burmistrz Sandomierza 

mgr inż. Jerzy Borowski 


