
        Zarządzenie nr 35/2019
   Burmistrza Miasta i Gminy Staszów

                                   z dnia 4 marca 2019 roku

w sprawie wyboru ofert  wraz z przyznaniem dotacji  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  o  działalności  pożytku  publicznego
i o wolontariacie w 2019 roku 

Na  podstawie  art.  30,  ust.  2  pkt  2  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  roku  o  samorządzie  gminnym
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.1)); art. 11 ust. 1 pkt. 1, ust 2. i ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie (tj.  Dz.  U.  z 2018  r.,  poz.  450) oraz  uchwały
Nr LII/457/17  Rady  Miejskiej  w  Staszowie  z dnia  24  listopada  2017  r.  w sprawie  przyjęcia  rocznego
Programu  współpracy Gminy  Staszów  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami
prowadzącymi  działalność  w  sferze  pożytku  publicznego na   rok  2018,  Burmistrz  Miasta
 i Gminy Staszów zarządza, co następuje:

§ 1

1. Przyznaję dotacje organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji
zadań publicznych Gminy Staszów w 2019 roku w zakresie:

1. Edukacji, oświaty i wychowania;
2. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 
3. Kultury, sztuki;
4. Wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

2. Wykaz organizacji pozarządowych, którym zostały przyznane dotacje wraz z kwotami na wsparcie ich
realizacji, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Warunkiem otrzymania środków finansowych na wsparcie realizacji zadania publicznego jest zawarcie
umowy dotacji.

§ 2
Wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotacje, nazwy zadań  i wysokość przyznanych kwot
podlega publikacji, poprzez  zamieszczenie:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej  Urzędu Miasta i Gminy Staszów www.bip.staszow.pl,
2) na stronie internetowej www.staszow.pl,
3) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Staszów.

§ 3

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

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz 
Miasta i Gminy Staszów
  /-/ mgr Leszek Kopeć

       

     
1) Zmiany wyżej wymienionej ustawy zostały opublikowane w  Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500

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


 Załącznik do zarządzenia nr 35/2019
                 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów 
                                                                                                                                             z dnia  4 marca 2019 roku

                                                                                          
                                        WYKAZ 

organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego  i o wolontariacie prowadzących  działalność  pożytku  publicznego,  którym  w  wyniku
przeprowadzonego  otwartego  konkursu  ofert  przyznano  dotacje  w  formie  wsparcia  realizacji  zadań
publicznych Gminy Staszów w 2019 roku.
                                                                               

1. Edukacja, oświata i wychowanie   Dział  801 rozdział 80195 § 2820
 

Nr 
zadania Nazwa zadania oferenta Nazwa oferenta

Przyznana 
kwota dotacji

(w zł)

Zadanie 1
 Organizacja zadań z zakresu rozwoju edukacji dzieci 
i młodzieży z Gminy Staszów pn. „Udoskonalam 
siebie i rozwijam swoje zainteresowania”.

Fundacja VIVE SERCE
DZIECIOM w Kielcach 7000,00

2. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Dział  851 rozdział 85154 § 2820 

Nr 
zadania 

Nazwa zadania oferenta Nazwa oferenta  Przyznana
kwota dotacji

(w zł)
Zadanie 2 Profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie Staszów Stowarzyszenie Aktywni- KORAB 

w Staszowie 4000,00
Zadanie 2 Profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie Staszów, pn. 

„Żyj bezpiecznie i zdrowo na sportowo” 
Ludowy Zespół Sportowy
Dobra-Podmaleniec 
w Dobrej

1200,00

Zadanie 2 Profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie Staszów Uczniowski Ludowy Klub 
Sportowy „DWÓJKA” Staszów w 
Staszowie

1000,00

Zadanie 2 Profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie Staszów Uczniowski Ludowy Klub 
Sportowy „GIMSPORT”
przy Gimnazjum Nr 1
 w Staszowie

1000,00

Zadanie 2 Profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie Staszów
pn. „Organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych na 
terenie Gminy Staszów, zwłaszcza na terenach 
wiejskich turnieje o Puchar Burmistrza”

Miejsko – Gminne Zrzeszenie 
Ludowe Zespoły Sportowe 
w Staszowie

3200,00

Zadanie 2 Profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie Staszów Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa 
Zagrody

1000,00

3. Kultura, sztuka – Dział 921 rozdział 92195 § 2820 

Nr 
zadania 

Nazwa zadania oferenta Nazwa oferenta
 Przyznana

kwota dotacji
(w zł)

Zadanie  1 Rozwój kultury i sztuki w Gminie Staszów  
w kształceniu muzycznym i tańcu pn. „Muzyczne podróże 
małe i duże -edukacja dzieci i młodzieży 
w zakresie muzyki oraz organizacja koncertów

Świętokrzyskie Stowarzyszenie 
Społecznych Szkół i Ognisk 
Artystycznych w Kielcach, 
Społeczna Szkoła Muzyczna   
w Staszowie

5000,00

Zadanie 1 Rozwój kultury i sztuki w Gminie Staszów  
w kształceniu muzycznym i tańcu

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołów
Artystycznych "KLEKS" w 
Staszowie

9000,00

Zadanie 2  Prowadzenie  Uniwersytetu III Wieku Staszowskie Towarzystwo 
Kulturalne w Staszowie 2500,00



4. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Dział 926 -  rozdział 92605  § 2820  
  

Nr  zadania Nazwa zadania oferenta Nazwa oferenta
Przyznana

kwota dotacji
(w zł)

Zadanie 1 Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów 
i rozwój aktywności sportowo-rekreacyjnej dla 
mieszkańców Gminy Staszów pn: „Szkolenie sportowe 
młodzieży w piłce siatkowej, plażowej 
i halowej. Udział w turniejach i zawodach sportowych”

Integracyjny Uczniowski Klub 
Sportowy „INTEGRO”
w Staszowie

3000,00

Zadanie 1 Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów 
i rozwój aktywności sportowo-rekreacyjnej dla 
mieszkańców Gminy Staszów

Ludowy Zespół Sportowy „SIGMA-
OSiR 3000,00

Zadanie 1  Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów 
i rozwój  aktywności sportowo- rekreacyjnej dla 
mieszkańców Gminy Staszów

Stowarzyszenie Aktywni- Korab
Staszów 2500,00

Zadanie 2  Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej  Miejski Klub Sportowy „OLIMPIA 
POGOŃ STASZÓW w Staszowie

20000,00

      
Burmistrz 

Miasta i Gminy Staszów
/-/ mgr Leszek Kopeć


