
ZARZĄDZENIE NR 30/2020 
WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW 

z dnia 4 maja 2020 r. 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy 
Stanisławów w roku 2020 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 2020 poz. 713) oraz 
art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 3 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. 
z 2019 poz. 688 z późn. zm.) zarządzam co następuje: 

§ 1. 1. Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy 
Stanisławów w 2020 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, po złożeniu przez nie korekt harmonogramów i kosztorysów 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 30/2020 

Wójta Gminy Stanisławów 

z dnia 4 maja 2020 r. 

OGŁOSZENIE O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT 

Wójt Gminy Stanisławów ogłasza, że w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 
w 2020 r.: 

1. W zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym wybrano oferty: 

1) Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanisławowie - program "Mam przyjaciela strażaka"  - przyznano dotację 
2000 zł 

2) Stowarzyszenia Wspieranie Rozwoju Dziecka w Pustelniku - program "Roztańczone półkolonie" przyznano 
dotację 2000 zł, 

3) Uczniowsko-Parafialno-Ludowego Klubu Sportowego "Tęcza" w Stanisławowie program "Dzień sportu "Stop 
uzależnieniom" przyznano dotację 2000 zł, 

4) Hufca "Mazowsze" Chorągwi Mazowieckiej Związku Harcerstwa Polskiego na program "W zdrowym ciele 
zdrowy druh" przyznano dotację 2000 zł. 

2. W zakresie wspierania upowszechniania kultury fizycznej, w tym prowadzenie systematycznych zajęć 
sportowych dla dzieci i młodzieży, wybrano ofertę: 

Uczniowskiego - Parafialno - Ludowego Klubu Sportowego „Tęcza” z siedzibą w Stanisławowie, ul. Szkolna 4, 
"Organizowanie rozgrywek i zajęć w dziedzinie piłka nożna i organizowanie zajęć w dziedzinie sportów walki" - 
kwota przyznanej dotacji 60.000,00 złotych. 

3. W zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz działania na rzecz podtrzymywania 
i upowszechniania tradycji obywatelskiej i kulturowej wybrano oferty: 

1) Koła Gospodyń Wiejskich "Nad rzeką" w Rządzy na program „Kultywowanie tradycji i jednoczenie 
mieszkańców wsi Rządza - przyznano dotację 2000 zł 

2) Stowarzyszenia "Nasza Wólka" w Wólce Czarnińskiej na program "Organizacja pikniku rodzinnego 
integrującego lokalną społeczność - przyznano dotację 2000 zł 

3) Stanisławowskiemu Towarzystwu Historycznemu na program "Miejsca Pamięci Narodowej w gminie 
Stanisławów - przyznano dotację 5000 zł 

4) Stowarzyszenia Wspieranie Rozwoju Dziecka na piknik rodzinny "Mama, tata i ja" - przyznano dotację 1600 zł 

5) Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Nr 10 z siedzibą w Stanisławowie, ul. Rynek 
31 pn. "Działania na rzecz integracji seniorów i zwiększenia ich uczestnictwa w życiu społecznym gminy 
Stanisławów" kwota przyznanej dotacji - przyznano dotację 4000 zł 

6) Koła Gospodyń Wiejskich "Goździk" w Pustelniku na program "Działania na rzecz integracji i zwiększenia 
uczestnictwa w życiu społecznym seniorów - przyznano dotację 3050 zł 

7) Koła Gospodyń Wiejskich "Wólczanki" w Wólce Czarnińskiej  - "Organizacja obchodów dnia niepodległości 
dla mieszkańców Wólki Czarnińskiej i sąsiednich miejscowości - przyznano dotację 2000 zł 

8) Oferta Koła Gospodyń Wiejskich w Stanisławowie "Nasza Chata", Rynek 31 pn. "Działania na rzecz integracji 
i zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym seniorów" kwota przyznanej dotacji 5.000,00 zł . 

9) Koła Gospodyń Wiejskich w Borku Czarnińskim na organizację Dnia Rodziny - przyznano dotację 2000 zł 

10) Koła Gospodyń Wiejskich w Szymankowszczyźnie na program bez tytułu - przyznano dotację 2000 zł 

11) Uczniowsko-Parafialno-Ludowego Klubu Sportowego "Tęcza" w Stanisławowie program "Nauka 
samoobrony dla seniorów - 1350 zł 

Id: 8536A1F4-9608-44B0-BD9E-571EEC0C1F5F. Podpisany Strona 1



12) Koła Gospodyń Wiejskich "Cuda wianki" w Lubominie - Działania na rzecz podtrzymywania tradycji we wsi 
Lubomin - 2000 zł 

Z ww. organizacjami, po złożeniu przez nie korekt harmonogramów i kosztorysów zostaną zawarte umowy 
o wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego. 

  

  
 

Wójt Gminy 
 
 

Kinga Sosińska 
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