Załącznik
do Zarządzenia Nr 33 /2008
Burmistrza Miasta i Gminy
Staszów z dnia 27.03.2008r.

WYKAZ
organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
którym w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację w 2008 r. zadań
publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przyznano w formie powierzenia
i wspierania dotacje z środków finansowych Gminy Staszów.

Zakres: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji

Nr
zadania

1

Nazwa zadania

Nazwa oferenta

2

3

Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku dla mieszkańców
Zadanie 1 Gminy Staszów, spotkań z ciekawymi ludźmi
połączonych z wystawą
i ekspozycją zbiorów
muzealnych
oraz
wydawanie
niskonakładowych
publikacji książek promujących Gminę Staszów,
służących wzbogacaniu zbiorów Biblioteki Staszowskiej.
Zadanie 2 Zorganizowanie cyklu koncertów umuzykalniąjących dla
dzieci i młodzieży.
Zadanie 3

Przyznana
dotacja w zł.

Staszowskie
Towarzystwo Kulturalne
w Staszowie

Społeczne
Ognisko
Muzyczne w Staszowie
Stowarzyszenie Inicjatywa
Zorganizowanie masowej imprezy plenerowej „Szklarki” KulturalnoOświatowa„PROSPERO”
promującej Gminę Staszów
w Staszowie

4
8.000,00

3 000,00
5 000,00

Stowarzyszenie Przyjaciół
Zadanie 4

Organizowanie turniejów, zawodów, kursów
nowoczesnego i ludowego.

tańca Zespołów Artystycznych

10 000,00

„KLEKS” w Staszowie

Razem

26.000,00

Zakres: Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin.
Nr
zadania

Nazwa zadania

Nazwa oferenta

Przyznana
dotacja
w zł

1

Zadanie 1

2

3

Prowadzenie systematycznych działań w zakresie
pozyskiwania żywności na terenie gminy, powiatu Świętokrzyski Bank
i województwa, mających na celu poprawę sytuacji Żywności w Ostrowcu
życiowych rodzin zamieszkałych na terenie gminy
Staszów.
Razem

4
3.000,00

3.000,00

Zakres: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Nr
zadania

Nazwa zadania

1

2

Szkolenie sportowe, organizowanie imprez, zawodów,
Zadanie 1 turniejów sportowych, (popularyzowanie piłki nożnej
wśród dzieci i młodzieży na terenie północno-wschodniej
części gminy, współzawodnictwo na szczeblu lokalnym
i regionalnym ze szczególnym uwzględnieniem drużyn
młodzieżowych).
Szkolenie sportowe, organizowanie imprez, zawodów,
Zadanie 2 turniejów sportowych, (popularyzowanie piłki nożnej
wśród dzieci i młodzieży na terenie południowej części
gminy, współzawodnictwo na szczeblu lokalnym
i regionalnym ze szczególnym uwzględnieniem drużyn
młodzieżowych).

Nazwa oferenta
3

Wiejski Klub Sportowy
„POLESIE”
Wiązownica
w Wiązownicy
Gminny Klub
Sportowy
„Koniemłoty Pogoń
Staszów”
w Koniemłotach

Międzyszkolny Ludowy
Uczniowski
Klub
Sportowy „STAKOLO”
w Staszowie
Integracyjny Uczniowski
Klub Sportowy
„INTEGRO” przy PSP
Nr 3 im. H. Łaskiego
w Staszowie
Szkolenie sportowe, organizowanie imprez, zawodów,
Uczniowski Klub
Zadanie 6 turniejów sportowych ( popularyzowanie lekkiej atletyki Sportowy przy Publ.
wśród dzieci na terenie północnej części gminy, Szk. Podst.
współzawodnictwo na szczeblu lokalnym i regionalnym w Czajkowie
ze szczególnym uwzględnieniem drużyn młodzieżowych.
Szkolenie sportowe, organizowanie imprez, zawodów,
turniejów sportowych, (popularyzowanie piłki siatkowej
Zadanie 4 i plażowej wśród młodzieży na terenie Miasta i Gminy
Staszów, oraz zorganizowanie imprezy dużej rangi
w piłce siatkowej
i plażowej, promującej Gminę
Staszów na szczeblu wojewódzkim i krajowym).

Imprezy sportowe dużej rangi promujące Gminę Staszów
Zadanie 7 (popularyzacja tańca sportowego poprzez organizację
i udział dzieci i młodzieży w zawodach na szczeblu
lokalnym, regionalnym i krajowym).
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej
Zadanie 8 z terenu Staszowa, organizowanie imprez, zawodów,
turniejów sportowych.
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizowanie
Zadanie 9 imprez, zawodów, turniejów sportowych w lekkiej
atletyce na terenie zachodniej części gminy ze
szczególnym uwzględnieniem drużyn młodzieżowych.
Organizowanie zawodów, turniejów sportowych w piłce
Zadanie
nożnej dla młodzieżowych drużyn sportowych na terenie
10
Staszowa z udziałem seniorów.

Przyznana
dotacja
w zł
4

10.000,00

10.000,00

5 000,00

5.000,00

8.000,00

Integracyjny Uczniowski
Klub Sportowy
15.000,00
„INTEGRO” przy PSP
Nr 3 im. H. Łaskiego
w Staszowie
Miejski Klub Sportowy
„OLIMPIA-POGOŃ
30.000,00
STASZÓW”
w Staszowie
Stowarzyszenie
Miłośników
4.000,00
i Przyjaciół Kurozwęk
w Kurozwękach
OLD-BOY „POGOŃ”
Staszów w Staszowie
3 000,00

Razem

90.000,00

