
ZARZĄDZENIE NR ............................. 

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

z dnia ............................. 2012 roku 

 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań  

publicznych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu pomocy społecznej, ochrony  
i promocji zdrowia oraz zadań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym  

w 2013 roku 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 pkt 1 , art. 13 i 14 ustawy            
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), ustawy z dnia 26 października 1982 roku  
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473 z późn. 
zm.), oraz na podstawie projektu planu  budżetu miasta na 2013 rok,  zarządzam co następuje: 
 

§ 1 
 

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego w 2013 roku, z zakresu pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz zadań  
z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym:  
 

1. Prowadzenie klubów wolontariatu oraz świetlic środowiskowych, 
socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z Piotrkowa Trybunalskiego  
w następujących rejonach miasta, jednak nie więcej niż jedna świetlica  
w każdym rejonie: 

 
 

257.000 

 Rejon Czas pracy świetlicy  

 Plac Kościuszki 4 godziny dziennie (pn. – pt.)  

 Stare Miasto 4 godziny dziennie (pn. – pt.)  

 Osiedle Wronia 6 godzin dziennie (pn.- pt.) i 4 godziny 
dziennie w soboty  

 

 Słowackiego – Armii Krajowej 4 godzinny dziennie (pn. – pt.)  

 rejon Dmowskiego 4 godziny dziennie (pn. – pt.)  

 

2. Realizacja programu reintegracji społecznej osób uzależnionych 
prowadzonych w klubie abstynenta w Piotrkowie Trybunalskim. 

 
39.000 

 

3. Prowadzenie punktów konsultacyjnych dla osób uzależnionych. 15.000 

4. Działania na rzecz profilaktyki zdrowotnej i poprawy zdrowia mieszkańców 
miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

 
15.000 

 
5. 

 
Zapewnienie opieki dla dzieci ze sprzężona niepełnosprawnością  
w warunkach ośrodka o charakterze rehabilitacyjnym oraz wspieranie ich 
rodzin. 

 
 

70.000 

 
6. 

 
Pobudzanie aktywności społecznej i przeciwdziałanie marginalizacji osób 

 
49.500 



starszych i niepełnosprawnych. 

7. Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących. 109.000 

 
8. 

 
Zapewnienie posiłku dzieciom przebywającym w świetlicach 
środowiskowych na terenie miasta. 

 
 

28.000 

 
§ 2 

 
Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 3 
 
Procedurę przeprowadzenia otwartego konkursu ofert określa szczegółowo załącznik nr 2 do 
niniejszego zarządzenia nazwany „Regulaminem przeprowadzenia otwartego konkursu ofert”. 
 

§ 4 
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zdrowia i Pomocy Społecznej. 
 

§5 
 
Zarządzeni wchodzi w życie z dniem podpisania. 


