
Zarządzenie Nr 103 / 13
z dnia 06 maja  2013roku
Prezydenta Miasta Łomża

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych  w sferze 
ochrony i promocji  zdrowia w  2013 roku

Na podstawie art. 15 ust.2 lit.h, j  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
tekst jednolity (Dz.U. z 2010 r Nr 234, poz.1536 z późniejszymi zmianami)  , Uchwały Nr 260/ XXX/12 Rady Miejskiej
Łomży z  dnia  28  listopada  2012 roku  w sprawie  Rocznego  Programu Współpracy  Miasta  Łomży z  Organizacjami
Pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2013 rok,  Uchwały Nr 283/XXXII/12 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie budżetu miasta Łomży na 2013 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1
Ogłaszam, że w wyniku  „Otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w sferze ochrony i promocji
zdrowia  w  2013  roku”   zostali  wyłonieni,  na  poszczególne  zadania,  niżej  wymienieni  oferenci  wraz  z  wysokością
przyznanych im środków publicznych, na łączną kwotę 85.000 zł ( słownie: osiemdziesiąt pięć tysiecy złotych ) /Dział 851
Ochrona  Zdrowia ; Rozdział  85195 – Pozostała działalność;   § 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom/ : 

1. Stowarzyszenie  Kobiet  z  Problemem  Onkologicznym  Organizacja  Pożytku  Publicznego  w  Łomży   18-400
Łomża,  Al.  Piłsudskiego 11  A p.410,  na  zadanie  pt:   „Rehabilitacja  kobiet  po mastektomii”,  dotacja  w
wysokości – 2.100 zł  (słownie dwa tysiące sto złotych) 

2. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży, 18-400 Łomża,  ul. Mickiewicza 12, na zadanie pt:
„Promowanie zdrowego stylu życia poprzez prowadzenie zajęć korekcyjnych dla dzieci z zaburzonym
rozwojem somatycznym” , dotacja w wysokości – 5.000 zł  (słownie pięć tysięcy  złotych) 

3. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy w Łomży 18-400 Łomża, ul.Niemcewicza 17 lok 6, na
zadanie pt: „Edukacja i profilaktyka przeciwcukrzycowa oraz promocja zdrowia” , dotacja w wysokości -
8.000zł  (słownie osiem tysięcy złotych)

4. Stowarzyszenie  Kobiet  z  Problemem  Onkologicznym  Organizacja  Pożytku  Publicznego  w  Łomży18-400
Łomża,Al.  Piłsudskiego  11  A  p.410,  na  zadanie  pt:  „Profilaktyka  i  wczesne  wykrywanie  chorób
nowotworowych” , dotacja w wysokości -  8.000 zł  (słownie osiem tysięcy złotych) 

5. Podlaski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża 15-062 Białystok, ul. Warszawska 29, na zadanie pt:
„Dbam o zdrowie i życie własne i innych - Edukacja i profilaktyka środowiska dzieci i młodzieży szkół
łomżyńskich”, dotacja w wysokości - 3.000 zł (słownie trzy tysiące  złotych) 

6. Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski Koło w Łomży 18-400 Łomża, ul. Stary Rynek 6/32, na zadanie pt:
„Spotkania integracyjne”, dotacja w wysokości -  4.000 zł (słownie cztery tysiące złotych) 

7. Łomżyńskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych „HOSPICJUM” pw.  Świętego Ducha  18-400 Łomża, ul. Rybaki
3  ,na  zadanie  pt:  Opieka  hospicyjno  –  paliatywna  nad  chorymi  w  terminalnym  stadium  choroby
nowotworowej” , dotacja w wysokości – 35.000 zł  (słownie  trzydzieści pięć tysięcy złotych) 

8. Caritas Diecezji Łomżyńskiej 18-400 Łomża, ul Rybaki 1, na zadanie pt: „XIII  OLIMPIADA CARITAS OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZWYCIĘŻĘ BO POKONAM SAMEGO SIEBIE”,  dotacja w wysokości  -   3.000zł
(słownie trzy tysiące złotych)

9. Katolickie Stowarzyszenie „POKÓJ I DOBRO” Oddział Pomocy Osobom z SM 18-400 Łomża, ul. Ks. Janusza
4/50,na  zadanie  pt:   „Spotkania   integracyjno-szkoleniowe  osób  niepełnosprawnych  chorych  na
stwardnienie rozsiane /SM/ ważnym elementem ich rehabilitacji  ”, dotacja w wysokości - 5.000 zł (słownie
pięć tysięcy  złotych) 

10. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom „NADZIEJA” w  Łomży 18-400 Łomża, ul. Zawadzka 55, na zadanie pt: „W
naszej Łomży jest bezpiecznie,  wiemy,  jak pomóc skutecznie. Działania edukacyjne i  prewencyjne z
zakresu udzielania pierwszej pomocy” , dotacja w wysokości - 11.000 zł  (słownie jedenaście tysięcy złotych)

11. Stowarzyszenie  „POMOCY  DZIECIOM”18-400  Łomża,  ul.  Kołłątaja  8,  na  zadanie  pt:  „Jestem  zdrowym
przedszkolakiem” , dotacja w wysokości - 900 zł (słownie dziewięćset złotych) 

§ 2
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Łomża 
Mieczysław Leon Czerniawski 


