
PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA

Zarzqdzenie nr lr?b I 2o2o

Prezydenta Miasta Pruszkowa

z dnia ! B T,,t 'A 2ozo

w sprawie ogloszenia wynik6w ofwarfych honhurs6w ofert n:r realizacjg zadart w
obszarze profilaktyki i rozwi4zywania problem6w arkohorowych

Na podstawie art. J ust. I ppkt 19, art. 26, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 8 nrarca 1990 roku o
satnorzqdziegtninttyrt-t (t..i.Dz.tJ.z2020r.poz.713,zezrn.),art.ltLrst. lpkt I i2orazust.2,art. 13
ustawy zdnia 24 hwietnia 2003 r. o dzialalno6ci po2ytku pr-rblicznego io wolontariacie (tj. Dz.l).2
2020 r. poz. 1057), art.4r ust.l pl<t.l i pkt. 2 lJstawy z dria26 paldziernika 1982r o wychowaniu w
trz,e2wolci i przeoiwclziataniLr all<oholizmowi (t.j. Dz. tJ. z 2019 r. poz. 2271 z,e znr.), art.4Bb ustawy o
Swiadczeniaclr opiel<i zch'owotnej fiuansou,anych ze (roclh6w pLrblicznych ( t.-j. Dz. tJ.22020 t. poz.
131)8 ze znr,), art. ll4 Lrst. I i art.l15 ust.l pkt.l Ustawy z clnia l5 kwietnia 20ll r. o clzialalno(ci
lecnticzej (t..i. Dz. U. 22020 r. poz.295 ze zm.), w zwiqzl<t z art.221 ustawy z dria 27 sierpnia 2009r
o finansaclr publicznych (t1. Dz. tJ. z 2019 r. poz. 869 ze zn.),

zarzqdzarn, co nastgpLr j e :

$1

Oglaszanr wyniki otwartego l<onkursu ofert na realizacjg nastgpuj4cyclt zadah publicznych w 2021r:

l. Okre(lonych w Prograrrie wsp6lpracy Grniny Miasta Pruszkowa z orgarizacjani poztnzzldowyrli
oraz podmiotami, o kt6rych llowa w zrrt.3 ust.3 ustawy zdria 24 kwietnia 2003 roku o dzialalloSci
pozythu publicznego i o wolontariacie:
a) w formie powierzettia wyltonaria zadah publicznych p.r.r. ,,Prowadzenie opiekuriczych i

specjalistycznych plac6wek wsparcia clzienncgo na terenie miasta Pruszkowzr,, wraz z
udzieleniern dotac.ji na firransorvanie realizac.ji tych zaclafi;

b) w fbrnlie wsparcia wyl<onywania zaclah publicznych, p.r.r.: ,,Programy wspierania lokalnego
systemu rozwitlzyw:rnia ;rroblemtiw alkoholowych w zakresie zdrowego i trzeiwego stylu
itycitr" wraz z udzieleuiem dotac.ji ua dofinansowanie realizacji tych zaclafi.

2. Z zakresu Swiadczeri zdrowotnych realizowarrych przez poclmioty lecn'icze okreslone w art. 4 ust.
1 ustawy z dnia l5 kwietnia 201I r. o clzialalnoS ci leczriczej, udziela.j4ce Swiaclczeri zdrowotnych
rv zakresie prolilal<tyki i terapii uzale2nieh, w celu zwigkszenia dostgpnorici llomocy terapeutyczne.i
irehabilitacyjrte.i dla os6b uzaleznionych od alkoholu, na zadania p.n: ,,ltealizncjn program6w
zdrowotnych lv zahrcsie psychoterapii oraz udzielanych indywiclualnych Swiatlczeri
zapobiegawczo - leczniczy'gh i rchabilitacyjnych osobom uzale2nionyrn ocl alkoholu i
czlonhom ich rodzin".



s2

Wyniki korrkurslr okresla ZalqczrikNr I do Zarzqdzenia.

s3

Wykonanie tego zarz4dzenia powierzam Mie.jskiemu Osrodkowi Pomocy Spoleczne.i w Pruszkowie.

s4

Zarz4dz,enie podlcga pLrblikac.f i w Biuletynie Informacji Publiczne.i tJrzgclu Miasta Plrszl<owa oraz pa

stronie internetowej Miejsl<iego osrodka Pomocy Spotecznej w pruszkowie.

Zarz4dzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.

ss



Zal1czniknr I

Do Zarz4dzenia Prezydenta Miasta Pruszkowa

N. tr65 Dozozt"iu tu1 qntdf\ilzozo

Ogloszenie
PREZYDENTA MIASTA PRUSZKOWA

o wyniku otwartych konkurs6w ofert na realizacjg zadait
z zakresu profilaktyki i rozwiqzywania problem6w alkoholowych

L.l, Rodzaj zadania Nr
Oferty

Nazwa oferenta
WysokoS6

przyznanych
Srodk6w

1. Prowadzenie opiekuiiczych i
specjalistycznych plac6wek
wsparcia dziennego na terenie
miasta Pruszkowa

1. Towarzystrvo PLzy.jaci6.t Dz,ieci Z,arzqd
Mazowieckiego OddzialLr Wojcw6dzl<iego
ul. I(redytowa lA 00-056 Warszawa

445.000,-zl

,, Rehabilitacyj ne programy
wspierania lokalnego systemu
rozwi4zywania problem6w
alkoholowych w zakresie
zdrowego i trze2wego stylu
iLvcia

1.

PrLrszkowskie Stowarzyszcnie Rodzin
Abstynenckich,,Socjus"
ul.l(raszervskiego I 8 PlLrszk6w

75 000,-zl

J.
Realizacja program6w
zdrowotnych w zakresie
psychoterapii oraz
udzielanych indywidualnych
Swiadczeri zapobiegawczo -
leczniczych i
rehabilitacyj nych osobom
uzaleZnionym od alkoholu i
czlonkom ich rodzin

1.

Sarnodzielny Publiczny Zespol Zaklad6w
Opiel<i Zdrowotne.j
ul.Arrnii Krajowe.j 214 05-800 Pruszk6w
Poradnia Terapii [Jzale2nienin od
AI|<oholu i Wsptiluzale2nienia
ul. Drzyrnaly l9l2 I w Pruszl<owie

30 360,-zI

)
Mazowiecl<ie Specjal istyczne Cerrtrurn
Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiervicza
05-802 Pruszk6w ul. Partyzanlow 214

Woj ew6dzhi OSrodek Terapii
Uzale2nienia od Alkoholu i

Wsp6luzale2nienia

54 032,-zl

I . Decyz.la Prezydenta Miasta Pruszkorva stanorvi podstawg do zawarcia pisenrnej Lln'lowy z Ot'erentanri -
poclrriotanti, kt6rych of'erta zostala wybrana w l<onhursie.

2. Szczegolor,ve i ostatecztte warunhi real izac.j i, fluansowania i r<tzliczania zaclah regulowac bgclzie Llrrowa
pomigdzy Dyrektorettt Mie.islticgo Osrocll<a Ponrocy Spotecznej w Pruszl<orvie dziataj4ceg,o z- upowaznicnia
Plezydenta Miasta Pruszkowa a wybranym rv postgpowturiu l<onkursowym poclmioterr uprawnionyn.r.


