
ZARZĄDZENIE NR 10.2022 
WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW 

z dnia 11 marca 2022 r. 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy 
Stanisławów w roku 2021 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 

Na podstawie at. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 poz. 1372 ze 
zm.) oraz art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 3 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 
(Dz.U. z 2020 poz. 1057 ze zm.) zarządzam co następuje: 

§ 1. 1. Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy 
Stanisławów w 2022 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie działalności wspomagającej 
rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

2. Treść ogłoszenia i wykaz ofert, które zostały wybrane w postępowaniu konkursowym stanowi załącznik do 
niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Z tymi organizacjami zostaną zawarte umowy o wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego. 

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stanisławów 
i opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stanisławów oraz stronie internetowej gminy. 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

   

   

Wójt Gminy 
 
 

Kinga Sosińska 
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Załącznik do zarządzenia Nr 10.2022 

Wójta Gminy Stanisławów 

z dnia 11 marca 2022 r. 

OGŁOSZENIE O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT 

Wójt Gminy Stanisławów ogłasza, że w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 
w 2022 r. przyznano dotacje: 

z zakresu "Organizowanie rozgrywek i zajęć w dziedzinie piłki nożnej i sportów walki": 

1. Uczniowsko - Parafialno - Ludowemu Klubowi Sportowemu "Tęcza" Stanisławów na projekt 
"Organizowanie rozgrywek i zajęć w dziedzinie piłki nożnej i sportów walki" - przyznano kwotę: 60.000 zł 

z zakresu "Działalność na rzecz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, kulturowej 
i obywatelskiej”: 

1. Kołu Gospodyń Wiejskich "Wólczanki" Wólka Czarnińska, na projekt "Bądźmy razem" - spotkanie wigilijne 
dla mieszkańców Wólki Czarnińskiej i zaproszonych gości - przyznano kwotę dotacji 3500 zł. 

2. Dziarskiemu Kołu Gospodyń Wiejskich na działanie "Odrobina kultury" -  przyznano kwotę dotacji 1500 zł. 

3. Kołu Gospodyń Wiejskich "Nad Rzeką" w Rządzy na festyn "Wianki 2022"  przyznano 2.000 zł dotacji. 

4. Stowarzyszeniu Wspieranie Rozwoju Dziecka w Pustelniku, na piknik "Pamiętamy o historii" przyznano 
3.500 zł dotacji. 

5. Kołu Gospodyń Wiejskich w Stanisławowie "Nasza Chata" na działanie pn. "Jesienno - zimowe tradycje 
miejscowe" przyznano 3.500 zł dotacji. 

6. Kołu Gospodyń Wiejskich Borek Czarniński na piknik rodzinny "Bawmy się razem" przyznano 2.500 zł 
dotacji. 

7. Kołu Gospodyń Wiejskich „Cuda, Wianki” w Lubominie na organizację dnia dziecka przyznano 3.500 zł 
dotacji. 

z zakresu działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym: 

1. Dziarskiemu Kołu Gospodyń Wiejskich w Ładzyniu na projekt „Sandomierz dla seniora" przyznano 2.000 zł 
dotacji. 

2. Kołu Gospodyń Wiejskich "Nad Rzeką " w Rządzy na projekt "Sandomierz śladami Ojca Mateusza" 
przyznano 2.000 zł dotacji. 

3. Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział w Mińsku Mazowieckim, kołu nr 
10 w Stanisławowie, na projekt "Integracja społeczna środowiska w wieku emerytalnym gminy Stanisławów" 
przyznano dotację 3.500 zł. 

4. Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanisławowie na program "Bezpieczny senior" przyznano dotację 3.500 zł. 

5. Kołu Gospodyń Wiejskich "Goździk" w Pustelniku na program "Działania na rzecz integracji i zwiększenia 
uczestnictwa w życiu społecznym seniorów" przyznano dotację 3.500 zł. 

6. Kołu Gospodyń Wiejskich Borek Czarniński na "Spektakl teatralny i kolacja dla seniora" przyznano dotację 
1000 zł. 

Z ww. organizacjami zostaną zawarte umowy o wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego. 
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