
        Zarządzenie nr 125/2019
   Burmistrza Miasta i Gminy Staszów

                                   z dnia 10 lipca 2019 roku

w  sprawie  wyboru  ofert  złożonych  w  ramach  trzeciego  otwartego  konkursu  ofert  na  wsparcie
realizacji  zadań  publicznych  określonych  w Rocznym  Programie  Współpracy  Gminy  Staszów
z organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami,  o  których  mowa  w  art.  3  ust.  3  ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku 

Na  podstawie  art.  30  ust.  1  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  roku  o  samorządzie  gminnym
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 15 ust. 2g, ust. 2h oraz ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 688) w związku z uchwałą
nr II/8/2018  Rady  Miejskiej  w Staszowie  z dnia  26  listopada  2018  r.  w sprawie Rocznego  Programu
Współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami,  o których mowa w art.3
ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok,
Burmistrz miasta i gminy Staszów zarządza, co następuje:

§ 1
Dokonuję wyboru ofert złożonych w ramach trzeciego otwartego konkursu ofert, ogłoszonego zarządzeniem
nr 87/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia trzeciego
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w  Rocznym Programie Współpracy
Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok, w zakresie
przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, wyszczególnionych w załączniku do niniejszego
zarządzenia.

§ 2
Niniejsze zarządzenie, a w tym jego załącznik zawierający wyniki otwartego konkursu ofert, o którym mowa
w § 1 podlega publikacji poprzez  zamieszczenie:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej  Urzędu Miasta i Gminy Staszów www.bip.staszow.pl;
2)  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Staszów;
3)  na stronie internetowej www.staszow.pl

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.

           
§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z-up. Burmistrza
  dr Ewa Kondek

http://www.bip.staszow.pl/


 Załącznik do zarządzenia nr 125/2019
                 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów 
                                                                                                                                             z dnia  10 lipca 2019 roku

                                                                                          
                                 

Wykaz 
ofert wybranych w ramach trzeciego otwartego konkursu ofert, ogłoszonego zarządzeniem  nr 87/2019
Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Staszów  z  dnia  21  maja  2019  roku  w  sprawie  ogłoszenia  trzeciego
otwartego  konkursu  ofert  na  realizację  zadań  publicznych określonych  w  Rocznym  Programie
Współpracy  Gminy  Staszów  z organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami,  o których  mowa
w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na 2019 rok, w zakresie przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
                                                

1. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
 Dział  851 rozdział 85153 § 2360 

Nr 
zadania

Nazwa zadania publicznego

Nazwa oferenta Wysokość
przyznanych

środków
publicznych

(w zł)

Zadanie 1
 Organizacja imprez kulturalno-profilaktycznych dla 
społeczności lokalnej

Stowarzyszenie Rekonstrukcji
historycznych „AVITO VIVIT

HONORE”
4000,00

2. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Dział  851 rozdział 85154 § 2360 
Zadanie 2 Integracja środowisk lokalnych  w Gminie Staszów poprzez

podjęcie działań profilaktyczno-społecznych. 
Ochotnicza Straż Pożarna

w Kurozwękach
5000,00

Zadanie 3 Profilaktyka zdrowotna oraz  szkolenie w zakresie 
udzielania pierwszej pomocy 

Stowarzyszenie Amazonek Ziemi
Staszowskiej 3000,00

Z-up. Burmistrza
  dr Ewa Kondek


