
        Zarządzenie nr 64/2019
   Burmistrza Miasta i Gminy Staszów

                                   z dnia 25 kwietnia 2019 roku

w sprawie wyboru ofert w ramach drugiego otwartego konkursu 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 2019 r. poz. 506); 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 2019 r. poz. 688) oraz uchwały 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

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) Turystyka i krajoznawstwo;
2) Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 
3) Kultury, sztuki;
4) Upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji.

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

/-/ mgr Leszek Kopeć

     

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


 Załącznik do zarządzenia nr 64/2019
                 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów 
                                                                                                                                             z dnia  25 kwietnia 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  drugiego otwartego konkursu ofert przyznano dotacje w formie wsparcia realizacji zadań
publicznych Gminy Staszów w 2019 roku.
                                                                               

1. Turystyka i krajoznawstwo   Dział  630 rozdział 63095 § 2820
 

Nr 
zadania Nazwa zadania oferenta Nazwa oferenta

Wnioskowana 
kwota dotacji

(w zł)

Zadanie 1
 Organizacja zadań z zakresu turystyki rowerowej, Nordic 
Walking i biegów terenowych.

Stowarzyszenie Aktywni-Korab
3000,00

2. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Dział  851 rozdział 85154 § 2820 
Zadanie 2 Integracja środowisk lokalnych  w Gminie Staszów poprzez

podjęcie działań profilaktyczno-społecznych. 
Staszowski  Ośrodek  Trzeźwości
„Strumyk” 4000,00

Zadanie 2 Integracja środowisk lokalnych  w Gminie Staszów poprzez
podjęcie działań profilaktyczno-społecznych.

Stowarzyszenie Aktywności 
Lokalnej „Dolina Kacanki” 1000,00

Zadanie 3 Profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie Staszów – 
Alternatywne lekcje WF

Stowarzyszenie Aktywni- Korab
Staszów 5600,00

Zadanie 3 Profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie Staszów Stowarzyszenie Aktywności 
Lokalnej „Dolina Kacanki”

1000,00

Zadanie 4 Profilaktyka zdrowotna oraz  szkolenie w zakresie 
udzielania pierwszej pomocy 

Świetokrzyski Oddział Okręgowy 
PCK w Kielcach

1000,00

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

Zadanie  1  Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych -plenerów 
i festiwali oraz wspieranie inicjatyw wydawniczych 
-Staszów słowem pisany-edukacja kulturalna oraz promocja 
regionu poprzez organizację pleneru literackiego

Stowarzyszenie Inicjatyw 
Twórczych „TALENT” 2000,00

Zadanie 1  Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych -plenerów 
i festiwali oraz wspieranie inicjatyw wydawniczych pn. 
Kontynuacja wydawnictwa „Goniec Staszowski” 
Staszowskie Towarzystwo Kulturalne w Staszowie

Staszowskie Towarzystwo 
Kulturalne w Staszowie 5000,00

4. Upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji Dział 926 -  rozdział 92605  § 2820  
  

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

Ludowy Uczniowski Klub 
Sportowy „LUKS” Koniemłoty 1000,00

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

Ludowy Klub Sportowy „Sparta” 
Mostki-Sztombergi 1200,00

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

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej 
Klub Sportowy „Sparta” 
Koniemłoty

3000,00

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

Stowarzyszenie Aktywna Kraina 4000,00

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

Uczniowski Ludowy Klub 
Sportowy Czajków

2000,00

Burmistrz 
/-/ mgr Leszek Kopeć


