
Z E S T A W I E N I E
dotacji przyznanych w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. 

zadań gminy o charakterze pożytku publicznego 
z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu oraz turystyki  

1/ KULTURA :

Zadanie

Wspieranie różnych form działalności kulturalnej na terenie Gminy Starachowice

Kwota zabezpieczona na realizację zadania                        - 53.000,00  zł.

1. Fundacja Kukułeczka 

Wnioskowana kwota dotacji: 15.000,00 zł

Przyznana kwota dotacji: 8.520,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty:

Stowarzyszenie  dysponuje  odpowiednim wkładem oraz  zasobami  kadrowymi,  które  gwarantują
prawidłowe wykonanie  tego zadania.  Oferta  spełnia  wszelkie  wymogi  określone  w przepisach.
W ramach zadania stowarzyszenie planuje realizację projektu „Pyza na polnych drogach”. Projekt
dotyczy  zakupu  strojów  ludowych  z  różnych  regionów  polskich  dla  grupy  około  50  dzieci
oraz  całorocznej  pracy  nad  nowymi  tańcami.  Nowe  układy  taneczne  zostaną  zaprezentowane
na  licznych  przeglądach  i  festiwalach,  a  także  między  innymi  na  odbywających  się
w  Starachowicach  koncertach  w  dniu  11  listopada  2020  roku  oraz  specjalnym  koncercie
bożonarodzeniowym.

2. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Tańca i Inscenizacji „PLEJADA” 

Wnioskowana kwota dotacji: 12.000,00 zł

Przyznana kwota dotacji: 7.900,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty:

Stowarzyszenie od wielu lat prowadzi działalność związaną z realizacją aktywnych form edukacji
kulturalnej dzieci i młodzieży w zakresie tańca. Posiada duże doświadczenie w realizacji tego typu
zadań. Oferta spełnia wszelkie wymogi określone w przepisach. 
W  ramach  zadania  planowana  jest  organizacja  warsztatów  tanecznych  na  sali  baletowej
Starachowickiego Centrum Kultury dla najstarszej grupy tanecznej. W warsztatach weźmie udział
grupa  licząca  22  osoby  w  wieku  od  13  do  19  lat.  W wyniku  przeprowadzonych  warsztatów
powstaną  trzy nowe układy taneczne.  Do nowych układów tanecznych zostaną zaprojektowane
i zakupione nowe stroje. 

3. Stowarzyszenie Promocji Talentów przy Młodzieżowym Domu Kultury

Wnioskowana kwota dotacji: 12.000,00 zł

Przyznana kwota dotacji: 7.000,00 zł



Uzasadnienie wyboru oferty:

Stowarzyszenie  dysponuje  odpowiednim wkładem rzeczowym oraz  zasobami kadrowymi,  które
gwarantuje prawidłowe wykonanie zadania. Oferta spełnia wymogi określone w przepisach. 
Oferta dotyczy organizacji w Starachowicach kolejnej edycji „Nocy Teatralnych”, czyli festiwalu
działających w regionie grup teatralnych i parateatralnych, forum ciekawych spektakli, wieczornego
maratonu  teatralnego  i  teatru  otwartego.  Dziesiąta  edycja  festiwalu  odbywającego  się  w  hali
spustowej Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach zaplanowana została na wrzesień 2020
roku.  W  tegorocznej  edycji  festiwalu  planowany  jest  udział  4  grup  teatralnych.  W  ramach
przedsięwzięcia  planowana  jest  również  organizacja  warsztatów  artystycznych  dla  młodzieży.
Jubileuszowa  edycja  wydarzenia  to  również  spotkania  panelowe  dla  animatorów  kultury,
nauczycieli, instruktorów teatru i recytacji.

4. Liga Obrony Kraju Stowarzyszenie – Biuro Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego

Wnioskowana kwota dotacji: 7.503,00 zł

Przyznana kwota dotacji: 4.100,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty:

Stowarzyszenie od wielu lat  prowadzi  działalność związaną z  realizacją  różnych form edukacji
kulturalnej.  W  ramach  zadania  planowany  jest  rozwój  artystyczny  zespołu  estradowego
„Wiarusy”,który w 2020 roku obchodzi 20. rocznicę swojego powstania. Z tej okazji planowany
jest  uroczysty  koncert  prezentujący  wieloletni  dorobek  zespołu.  Celem  zadania  jest  również
aktywizacja kulturalna mieszkańców Starachowice poprzez udział w działalności stowarzyszenia,
organizowanie i udział w wydarzeniach artystycznych oraz imprezach o charakterze patriotycznym,
a także występów dla mieszkańców miasta.  Stowarzyszenie planuje również udział w konkursach
i festiwalach piosenki żołnierskiej,  w tym w XXV Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Religijnej  i
Patriotycznej Wojska Polskiego w Hrubieszowie, a także festiwalach w Dęblinie oraz Wiśle. 

5. Stowarzyszenie Klub Seniora „Złota Majówka”

Wnioskowana kwota dotacji: 10.000,00 zł

Przyznana kwota dotacji: 2.000,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty:

Stowarzyszenie  planuje  organizację  zajęć  rozwijających  indywidualne  zainteresowania  osób
w  wieku  40-65  lat.  W  ramach  projektu  prowadzone  będą  między  innymi  zajęcia  muzyczne
oraz  poetyckie.  Spotkania  mają  zachęcać  uczestników do  aktywnego  spędzania  wolnego  czasu
i rozwijania swoich zainteresowań i pasji. Oferta spełnia wszelkie wymogi określone w przepisach.

6. Stowarzyszenie Aktywności Społecznej EVEREST  

Wnioskowana kwota dotacji: 6.000,00 zł

Przyznana kwota dotacji: 3.000,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty:

Stowarzyszenie  dysponuje  odpowiednim wkładem oraz  zasobami  kadrowymi,  które  gwarantują
prawidłowe wykonanie tego zadania. Oferta spełnia wszelkie wymogi określone w przepisach. 
W ramach realizacji zadania stowarzyszenie planuje: organizację warsztatów i zajęć cyklicznych
mających  na  celu  podniesienie  poziomu  wiedzy historycznej  osób  zaangażowanych  w projekt,
działania  mające  na  celu  wykorzystanie  tej  wiedzy  podczas  lokalnych  wydarzeń  patriotyczno-
historycznych, przygotowanie kompletnego stroju wraz z uzbrojeniem i oznaczeniami pułkowymi z
wojny polsko-bolszewickiej oraz organizacji gry miejskiej „Bohaterowie Niepodległej”. 



7. Stowarzyszenie Promocji Nauczycielskiego Chóru „Concentus”

Wnioskowana kwota dotacji: 3.500,00 zł

Przyznana kwota dotacji: 1.820,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty:

Stowarzyszenie dysponuje odpowiednim wkładem rzeczowym oraz zasobami kadrowymi,
które  gwarantuje  prawidłowe wykonanie  zadania.  Oferta  spełnia  wymogi  określone  w  ustawie
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz otwartym konkursie ofert na realizację
zadań  publicznych  gminy  zleconych  przez  gminę  do  realizacji  organizacjom  pozarządowym
i innym podmiotom. 

Oferta dotyczy organizacji cyklu koncertów z okazji 100 rocznicy urodzin Św. Jana Pawła
II. Koncerty zostały zaplanowane na maj i październik 2020 roku. Koncerty majowe mają odbyć się
w Spółdzielczym Domu Kultury SSM oraz Parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego. Koncerty
październikowe odbędą się w szkołach, których patronem jest Św. Jan Paweł II.  

8. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka Hufiec Starachowice  

Wnioskowana kwota dotacji: 14.000,00 zł

Przyznana kwota dotacji: 8.000,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty:

Stowarzyszenie od wielu lat  prowadzi działalność związaną z realizacją aktywnych form
edukacji kulturalnej wśród mieszkańców naszego miasta. Posiada duże doświadczenie w realizacji
tego typu zadań. Oferta spełnia wszelkie wymogi określone w przepisach. 

Zadanie  ma  polegać  na  organizacji  cyklu  imprez  harcerskich  pod  wspólnym  hasłem
„Harcerskie Dziedzictwo Kulturowe”. W 2020 roku odbędą się kolejna edycja Festiwalu Piosenki
Harcerskiej  i  Turystycznej  „Harcogranie”,  piknik  rodzinny  „Dzień  Harcerza”,  gra  miejska
„Niepokonani 1939-45” oraz Partyzancka Droga Krzyżowa na Wykusie. Wśród powyższych imprez
nie zabraknie festiwali, spotkań z harcerską piosenką, gier terenowych i imprez patriotycznych.

9. Stowarzyszenie LOKALNI.PL  

Wnioskowana kwota dotacji: 6.300,00 zł

Przyznana kwota dotacji: 1.740,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty:

Stowarzyszenie  dysponuje  odpowiednim wkładem oraz  zasobami  kadrowymi,  które  gwarantują
prawidłowe wykonanie tego zadania. Oferta spełnia wszelkie wymogi określone w przepisach
Oferta dotyczy organizacji w naszym mieście kolejnej edycji Objazdowego Festiwalu Filmowego
„WATCH DOCS – Prawa człowieka  w filmie”.  Festiwal  jest  jednym z  największych festiwali
filmów o prawach człowieka na świecie,  podczas którego prezentowane są filmy dokumentalne
prezentujące świat wokół nas poprzez pryzmat praw człowieka. 
Stowarzyszenie  opracowuje  również  program  licznych  imprez  towarzyszących.  To  nie  tylko
festiwal  filmowy,  ale  również  liczne  spotkania  z  ekspertami,  dyskusje,  fora  organizacji
pozarządowych, warsztaty, konkurs na recenzję filmową, wystawy plakaty i fotografii oraz konkurs
plastyczny  na  temat  praw  człowieka.  Tegoroczna  edycja  WATCH  DOCS  będzie  piątą  edycją
festiwalu  organizowaną  w  naszym  mieście.  Stowarzyszenie  zaplanowało  organizację  tego
wydarzenia w Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach. 



10. Towarzystwo Przyjaciół Starachowic

Wnioskowana kwota dotacji: 9.400,00 zł

Przyznana kwota dotacji: 3.220,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty:

Stowarzyszenie dysponuje odpowiednim wkładem rzeczowym oraz zasobami kadrowymi,
które gwarantuje prawidłowe wykonanie zadania. Oferta spełnia wymogi określone w  przepisach. 

W  ramach  zadania  stowarzyszenie  planuje  zorganizować  piknik  patriotyczny  z  okazji
Narodowego  Święta  Trzeciego Maja  pod nazwą „Dzieci  świętują  3  Maja”.  W ramach  pikniku
organizacja  planuje  liczne  atrakcje  np.  starachowicki  bieg  niepodległościowy  z  przeszkodami,
młodzież czyta dorosłwym Konstytucję, utworzenie żywego obrazu „Konstytucja 3 Maja według
Jana Matejki”, Rodzinny Polonez czy wypuszczenie w niebo biało-czerwonych balonów. 

PRZYZNANO: 47.300,00 zł                                                            POZOSTAŁO: 5.700,00 zł

2/ KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zadanie nr 1

Prowadzenie  szkolenia  sportowego dzieci  i  młodzieży  biorących udział  we współzawodnictwie
sportowym w piłce nożnej  .   

Kwota zabezpieczona na realizację zadania                        - 150.000,00  zł.

1. Katolicki Klub Sportowy Autonomiczna Sekcja Piłki Nożnej „Juventa”  

Wnioskowana kwota dotacji: 150.000,00 zł

Przyznana kwota dotacji: 100.000,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty:

Stowarzyszenie  dysponuje  odpowiednim wkładem rzeczowym oraz  zasobami kadrowymi,  które
gwarantują prawidłowe wykonanie zadania w zakresie prowadzenia szkolenia sportowego w piłce
nożnej. Oferta spełnia wymogi określone w przepisach. 

2. Integracyjna Akademia Piłkarska SKS Star Starachowice 

Wnioskowana kwota dotacji: 149.800,00 zł

Przyznana kwota dotacji: 50.000,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty:

Stowarzyszenie  dysponuje  odpowiednim wkładem rzeczowym oraz  zasobami kadrowymi,  które
gwarantują  prawidłowe  wykonanie  zadania  w  zakresie  prowadzenia  szkolenia  sportowego
w piłce nożnej. Oferta spełnia wymogi określone w przepisach. 

PRZYZNANO: 150.000,00 zł                                                          POZOSTAŁO: 0 zł



Zadanie nr 2

Prowadzenie  szkolenia  sportowego dzieci  i  młodzieży  biorących udział  we współzawodnictwie
sportowym w koszykówce i siatkówce.

Kwota zabezpieczona na realizację zadania                        - 30.000,00  zł.

1. Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Gracz” - 

Wnioskowana kwota dotacji: 22.000,00 zł

Przyznana kwota dotacji: 20.000,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty:

Stowarzyszenie  dysponuje  odpowiednim wkładem rzeczowym oraz  zasobami kadrowymi,  które
gwarantują  prawidłowe  wykonanie  zadania  w  zakresie  prowadzenia  szkolenia  sportowego
w koszykówce. Oferta spełnia wymogi określone w przepisach. 

PRZYZNANO: 20.000,00 zł                                                            POZOSTAŁO: 10.000,00 zł
pozostała kwota 10.000 złotych – przesunięta na zadanie nr 6

Zadanie nr 3
Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w sportach walki

Kwota zabezpieczona na realizację zadania                        - 40.000,00  zł.

1. Klub Sportowy „Dragon” 

Wnioskowana kwota dotacji: 35.000,00 zł

Przyznana kwota dotacji: 21.500,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty:

Stowarzyszenie  dysponuje  odpowiednim wkładem rzeczowym oraz  zasobami kadrowymi,  które
gwarantują  prawidłowe  wykonanie  zadania  w  zakresie  prowadzenia  szkolenia  sportowego
w kickboxingu i taekwondo. Oferta spełnia wymogi określone w przepisach. 

2. Starachowicki Klub Karate Kyokushin 

Wnioskowana kwota dotacji: 35.000,00 zł

Przyznana kwota dotacji: 11.000,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty:

Stowarzyszenie dysponuje odpowiednim wkładem rzeczowym oraz zasobami kadrowymi,  które
gwarantują  prawidłowe  wykonanie  zadania  w  zakresie  prowadzenia  szkolenia  sportowego
w karate. Oferta spełnia wymogi określone w przepisach. 



3. Starachowicki Klub Sportowy „Star” 1926 

Wnioskowana kwota dotacji: 9.000,00 zł

Przyznana kwota dotacji: 7.500,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty:

Stowarzyszenie  dysponuje  odpowiednim wkładem rzeczowym oraz  zasobami kadrowymi,  które
gwarantują  prawidłowe  wykonanie  zadania  w  zakresie  prowadzenia  szkolenia  sportowego
w boksie. Oferta spełnia wymogi określone w przepisach. 

PRZYZNANO: 40.000,00 zł                                                            POZOSTAŁO: 0 zł

Zadanie nr 4

Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce   i pływaniu

Kwota zabezpieczona na realizację zadania                        - 45.000,00  zł.

1. Starachowicki Klub Pływacki BARAKUDA - 

Wnioskowana kwota dotacji: 30.000,00 zł

Przyznana kwota dotacji: 19.000,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty:

Stowarzyszenie  dysponuje  odpowiednim wkładem rzeczowym oraz  zasobami kadrowymi,  które
gwarantują  prawidłowe  wykonanie  zadania  w  zakresie  prowadzenia  szkolenia  sportowego
w pływaniu. Oferta spełnia wymogi określone w przepisach. 

2. Katolicki Ludowy Klub Sportowy JUVENTA KOBEX – 

Wnioskowana kwota dotacji: 25.150,00 zł

Przyznana kwota dotacji: 21.000,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty:

Stowarzyszenie  dysponuje  odpowiednim wkładem rzeczowym oraz  zasobami kadrowymi,  które
gwarantują  prawidłowe  wykonanie  zadania  w  zakresie  prowadzenia  szkolenia  sportowego
w lekkiej atletyce. Oferta spełnia wymogi określone w przepisach. 

PRZYZNANO: 40.000,00 zł                                                            POZOSTAŁO: 5.000,00 zł 
pozostała kwota 5.000 złotych – przesunięta na zadanie nr 6



Zadanie nr 5

Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w innych dyscyplinach sportu

Kwota zabezpieczona na realizację zadania                        - 30.000,00  zł.

1. Klub Sportowy Sportów Siłowych i Kulturystyki „Wiking” - 

Wnioskowana kwota dotacji: 18.430,00 zł

Przyznana kwota dotacji: 10.000,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty:

Stowarzyszenie  dysponuje  odpowiednim wkładem rzeczowym oraz  zasobami kadrowymi,  które
gwarantują  prawidłowe  wykonanie  zadania  w  zakresie  prowadzenia  szkolenia  sportowego
w trójboju siłowym. Oferta spełnia wymogi określone w przepisach. 

2. Starachowicka Grupa Ratownictwa Wodnego

Wnioskowana kwota dotacji: 15.000,00 zł

Przyznana kwota dotacji: 10.000,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty:

Stowarzyszenie  dysponuje  odpowiednim wkładem rzeczowym oraz  zasobami kadrowymi,  które
gwarantują  prawidłowe  wykonanie  zadania  w  zakresie  prowadzenia  szkolenia  sportowego
w ratownictwie wodnym. Oferta spełnia wymogi określone w przepisach. 

3. Katolicki Ludowy Integracyjny Międzyszkolny Uczniowski Klub Szachowy „GAMBIT”

Wnioskowana kwota dotacji: 25.800,00 zł

Przyznana kwota dotacji: 10.000,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty:

Stowarzyszenie  dysponuje  odpowiednim wkładem rzeczowym oraz  zasobami kadrowymi,  które
gwarantują  prawidłowe  wykonanie  zadania  w  zakresie  prowadzenia  szkolenia  sportowego
w szachach. Oferta spełnia wymogi określone w przepisach. 

PRZYZNANO: 30.000,00 zł                                                            POZOSTAŁO: 0 zł



Zadanie nr 6
Organizacja  imprez  sportowych  o  szczególnym znaczeniu  dla  miasta  Starachowice  o  zasięgu
miejskim,  wojewódzkim,  makroregionalnym,  ogólnopolskim i  międzynarodowym promujących
miasto 

Po przesunięciach (z dwóch zadań)_ kwota na realizację zadania nr 6:                      35.000,00 zł

1. Klub Sportowy „Dragon” - 

Wnioskowana kwota dotacji: 20.000,00 zł

Przyznana kwota dotacji: 9.000,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty:

Stowarzyszenie  dysponuje  odpowiednimi  zasobami,  które  gwarantują  prawidłowe  wykonanie
zadania. Stowarzyszenie może pochwalić się również sporym doświadczeniem w organizacji wielu
prestiżowych zawodów w kickboxingu rangi ogólnopolskiej. W 2020 roku klub planuje organizację
Mistrzostw Polski w kickboxingu.  

2. Katolicki Ludowy Klub Sportowy JUVENTA KOBEX – 

Wnioskowana kwota dotacji: 6.400,00 zł

Przyznana kwota dotacji: 4.000,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty:

Stowarzyszenie  dysponuje  odpowiednim wkładem rzeczowym oraz  zasobami kadrowymi,  które
gwarantują  prawidłowe wykonanie  zadania.  W 2020  roku  klub  planuje  organizację  Mistrzostw
Województwa Świętokrzyskiego w biegach przełajowych. 

3. Liga Obrony Kraju Stowarzyszenie – Biuro Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego 

Wnioskowana kwota dotacji: 10.000,00 zł

Przyznana kwota dotacji: 3.000,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty:

Stowarzyszenie  dysponuje  odpowiednim wkładem rzeczowym oraz  zasobami kadrowymi,  które
gwarantują  prawidłowe  wykonanie  zadania.  W  2020  roku  stowarzyszenie  planuje  organizację
Maratonu Pływackiego, w którym uczestniczyć będzie około 150 uczestników. Zawody będą miały
zasięg międzywojewódzki.

4. Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki „Absolwenci”

Wnioskowana kwota dotacji: 5.000,00 zł

Przyznana kwota dotacji: 3.000,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty:

Stowarzyszenie  dysponuje  odpowiednim wkładem rzeczowym oraz  zasobami kadrowymi,  które
gwarantują  prawidłowe wykonanie  zadania.  W 2020 roku klub planuje  organizację  Grand Prix
Powiatu Starachowickiego w siatkówce plażowej.



5. Starachowicki Klub Karate Kyokushin 

Wnioskowana kwota dotacji: 19.085,00 zł

Przyznana kwota dotacji: 8.000,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty:

Stowarzyszenie  dysponuje  odpowiednim wkładem rzeczowym oraz  zasobami  kadrowymi,  które
gwarantują prawidłowe wykonanie zadania. 
W  2020  roku  roku  klub  planuje  organizację  Mistrzostw  Polski  Karate  Shinkyokushin  PFKS,
prestiżowego turnieju karate pełniącego rolę turnieju kwalifikacyjnego do Mistrzostw Europy.

6. Stowarzyszenie Zabiegane Starachowice

Wnioskowana kwota dotacji: 10.000,00 zł

Przyznana kwota dotacji: 5.000,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty:

Stowarzyszenie  dysponuje  odpowiednim wkładem rzeczowym oraz  zasobami kadrowymi,  które
gwarantują prawidłowe wykonanie zadania. W 2020 roku klub planuje organizację dużej imprezy
rekreacyjno-sportowej „4. Półmaraton Starachowicki” - biegu, którego trasa zostanie poprowadzona
ulicami naszego miasta oraz terenami leśnymi wokół Starachowic.

7. Katolicki Ludowy Integracyjny Międzyszkolny Uczniowski Klub Szachowy „GAMBIT”

Wnioskowana kwota dotacji: 5.500,00 zł

Przyznana kwota dotacji: 3.000,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty:

Stowarzyszenie  dysponuje  odpowiednim wkładem rzeczowym oraz  zasobami  kadrowymi,  które
gwarantują prawidłowe wykonanie zadania. W 2020 roku klub planuje organizację cyklu czterech
imprez szachowych. 

PRZYZNANO: 35.000,00 zł                                                              POZOSTAŁO: 0 zł



Zadanie nr 7
Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych lub zajęć sportowych
dla osób niezrzeszonych w klubach sportowych

Kwota zabezpieczona na realizację zadania                        - 10.000,00  zł.

1. Liga Obrony Kraju Stowarzyszenie – Biuro Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego 

Wnioskowana kwota dotacji: 8.000,00 zł

Przyznana kwota dotacji: 5.000,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty:

Stowarzyszenie  dysponuje  odpowiednim wkładem rzeczowym oraz  zasobami kadrowymi,  które
gwarantują prawidłowe wykonanie zadania. Oferta spełnia wymogi określone w przepisach. 
Stowarzyszenie  planuje  zachęcić  dzieci  i  młodzież  ze  starachowickich  niepublicznych  szkół
oraz ośrodków szkolno-wychowawczych do rywalizacji sportowej. Stowarzyszenie planuje ogłosić
nabór  uczestników we wszystkich  wskazanych  placówkach,  następnie  utworzyć  grupy i  ustalić
harmonogram  treningów  pływackich.  Zwieńczeniem  zajęć  pływackich  będzie  udział  młodych
adeptów  pływania  w  zawodach  pływackich  sprawdzających  ich  umiejętności.  Zadanie  będzie
realizowane na Krytej Pływalni w Starachowicach. 

2. Międzyszkolny Klub Sportowy „Gala Skarżysko”

Wnioskowana kwota dotacji: 2.220,00 zł

Przyznana kwota dotacji: 1.500,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty:

Stowarzyszenie  dysponuje  odpowiednim wkładem rzeczowym oraz  zasobami kadrowymi,  które
gwarantują prawidłowe wykonanie zadania. Oferta spełnia wymogi określone w przepisach. 
Stowarzyszenie planuje organizację w marcu 2020 roku Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Siatkowej
z okazji Dnia Kobiet w dwóch kategoriach wiekowych. Jednym z celów turnieju będzie możliwość
pozyskania  do  sekcji  klubu  kolejnych  dziewcząt  chcących  uprawiać  prowadzoną  przez  klub
dyscyplinę sportu – siatkówkę. 

PRZYZNANO: 6.500,00 zł                                                          POZOSTAŁO: 3.500,00 zł



3/ TURYSTYKA

Zadanie

Organizacja imprez turystyczno – krajoznawczych adresowanych do różnych grup wiekowych

Kwota zabezpieczona na realizację zadania                        - 10.000,00  zł.

1. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka Hufiec Starachowice – 

Wnioskowana kwota dotacji: 8.000,00 zł

Przyznana kwota dotacji: 7.500,00 zł

Uzasadnienie:

Stowarzyszenie prowadzi działalność związaną z realizacją tego typu zadań, a posiadane
zasoby kadrowe i  rzeczowe gwarantują prawidłowe wykonanie zadania.  Oferta spełnia  wymogi
określone  w  przepisach.  W  ramach  realizacji  zadania  „Harcerskie  Rajdy  Turystyczne”
stowarzyszenie  planuje  organizację  trzech  imprez  turystycznych.  Są  to  cykliczne  imprezy
integrujące  poprzez  turystykę  środowiska  harcerskie  z  całego  kraju.  Imprezami  tymi
są: jednodniowy Rajd „Przebiśniegów”, czterodniowy Ogólnopolski Harcerski Rajd Świętokrzyski
oraz  trzydniowy  Rajd  „Szlakami  Jędrusiów”.  Miejscem  realizacji  rajdów  jest  teren  powiatu
starachowickiego, a w przypadku Rajdu Świętokrzyskiego teren województwa świętokrzyskiego.
Zlot tegorocznego Rajdu Świętokrzyskiego odbędzie się w Brodach. Łącznie w imprezach tych
spodziewany jest udział około 1300 osób. 

PRZYZNANO: 7.500,00 zł                                                              POZOSTAŁO: 2.500,00 zł

PREZYDENT MIASTA
  STARACHOWICE

     /-/
     Marek Materek


