
ZARZĄDZENIE NR 67.2022 
WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW 

z dnia 17 października 2022 r. 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy 
Stanisławów w roku 2022 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 2022 poz. 559 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 2022 poz. 1327 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; 

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 67.2022 

Wójta Gminy Stanisławów 

z dnia 17 października 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 "Działalność na rzecz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, kulturowej 
i obywatelskiej”: 

1) Dziarskie Koło Gospodyń Wiejskich w Ładzyniu na projekt "Odrobina kultury" otrzymuje 4.000 zł; 

2) Ochotnicza Straż Pożarna w Ładzyniu na projekt "Odrobina kultury" otrzymuje 1.600 zł; 

3) Stanisławowskie Towarzystwo Historyczne na projekt "Stanisławowski piknik historyczny" otrzymuje 
5.000 zł; 

4) Koło Gospodyń Wiejskich "Cuda Wianki" w Lubominie na projekt "Rozwój świadomości kulturowej" 
otrzymuje 4.000 zł; 

5) Koło Gospodyń Wiejskich ""Nad Rzeką" w Rządzy na projekt "Spotkanie wigilijne" w Rządzy otrzymuje 
4.000 zł; 

z zakresu przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym: 

1) Koło Gospodyń Wiejskich Dziedziczki w Szymankowszczyźnie na projekt "Wyposażenie świetlicy" otrzymuje 
4.000 zł; 

2) Koło Gospodyń Wiejskich w Stanisławowie "Nasza Chata" na projekt "Spotkanie integracyjne" otrzymuje 
4.000 zł; 

3) Ochotnicza Straż Pożarna w Stanisławowie na projekt "Uzależnieniom mówię: NIE!" otrzymuje 1600 zł 

4) Koło Gospodyń Wiejskich Borek Czarniński na projekt "Stół i ławki" otrzymuje 4.000 zł; 

5) Koło Gospodyń Wiejskich "Goździk w Pustelniku na projekt "Działania na rzecz podtrzymywania 
i upowszechniania tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz przeciwdziałanie uzależnieniom 
i patologiom społecznym" otrzymuje 4.000 zł; 

6) Stowarzyszenie "Nasza Wólka" na projekt "Wólczańskie obchody Dnia Niepodległości otrzymuje 1800 zł; 

7) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Mińsk Mazowiecki, Koło nr 10 w Stanisławowie 
na projekt "Dzień Seniora" otrzymuje 4.000 zł 

8) Koło Gospodyń Wiejskich Prądzewo-Kopaczewo "Dworzanie" na projekt "Wigilijne opowieści "Dworzan"" 
otrzymuje 4.000 zł; 

9) Koło Gospodyń Wiejskich "Wólczanki" w Wólce Czarnińskiej na projekt "Zakup sprzętu na wyposażenie 
świetlicy wiejskiej w Wólce Czarnińskiej na potrzeby KGW "Wólczanki'" otrzymuje 4.000 zł. 

Z ww. organizacjami, (po złożeniu korekt kosztorysów i harmonogramów, gdy przyznana kwota różni się od 
wnioskowanej), zostaną zawarte umowy o wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego. 
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