
Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na zadania własne Gminy na rok 2013 

Zakres: Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii – Przeciwdziałanie uzależnieniom i     

               patologiom społecznym 

LP NAZWA OFERENTA NAZWA ZADANIA 
przyznana 

kwota dotacji 

1 Stowarzyszenie Społeczne „Wzajemna Pomoc”  Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży połączona z realizacją 
programów profilaktycznych. 

52 000,00 

2 
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Nowe Życie” 

Edukacja i poradnictwo dla dzieci, młodzieży , rodziców i wychowawców, służące 
przeciwdziałaniu uzależnieniom i sytuacjom kryzysowym. 

20 000,00 

3 
Stowarzyszenie Na Rzecz Odnowy Wsi ODNOWICA 

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, zajęcia pozalekcyjne, festyny 
profilaktyczne, programy profilaktyczne. 

30 000,00 

4 
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „Sygnał” 

Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży połączona z realizacją 
programów profilaktycznych. 

8 000,00 

5 
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej 

Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży połączona z realizacją 
programów profilaktycznych. 

14 750,00 

7 
Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Józefa w Skarżysku-Kamiennej  

Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży połączona z realizacją 
programów profilaktycznych. 

34 700,00 

6 Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Józefa w Skarżysku-Kamiennej   Prowadzenie świetlic opiekuńczo wychowawczych z wyżywieniem. 57 150,00 

8 
Skarżyski Klub Sportów Walki KYOKUSHIN KARATE 

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, zajęcia pozalekcyjne, festyny 
profilaktyczne, programy profilaktyczne. 

20 000,00 

9 Stowarzyszenie Trzeźwościowe „KAMIENNA”  w Skarżysku-
Kamiennej  

Terapia, rehabilitacja oraz poradnictwo dla osób uzależnionych i współuzależnionych  od 
alkoholu, udzielania pomocy i wsparcia w zakresie przemocy. 

57 240,00 

10 
Stowarzyszenie Społeczne „Wzajemna Pomoc”  

Edukacja i poradnictwo dla dzieci, młodzieży , rodziców i wychowawców, służące 
przeciwdziałaniu uzależnieniom i sytuacjom kryzysowym 

35 000,00 

11 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  Prowadzenie świetlic opiekuńczo wychowawczych z wyżywieniem. 36 775,00 

12 Rzymsko-Katolicka Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP w 
Skarżysku-Kamiennej 

Prowadzenie świetlic opiekuńczo wychowawczych z wyżywieniem. 
59 150,00 

13 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Parafii NSJ 

Terapia, rehabilitacja oraz poradnictwo dla osób uzależnionych i współuzależnionych  od 
alkoholu, udzielania pomocy i wsparcia w zakresie przemocy. 

4 400,00 

14  
Stowarzyszenie Nasz Bór 

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, zajęcia pozalekcyjne, festyny 
profilaktyczne, programy profilaktyczny 

3 000,00 

15 Stowarzyszenie Wiedza i Rozwój, Parafia Rzymsko-Katolicka w NSJ 
w Skarżysku-Kamiennej  

Prowadzenie świetlic opiekuńczo wychowawczych z wyżywieniem. 
38 820,00 

16 Stowarzyszenie Wiedza i Rozwój, Parafia Rzymsko-Katolicka w NSJ 
w Skarżysku-Kamiennej  

Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży połączona z realizacją 
programów profilaktycznych 

22 500,00 

17 Bractwo Matki Bożej Miłosierdzia  Prowadzenie świetlic opiekuńczo wychowawczych z wyżywieniem. 41 562,00 

18 
Bractwo Matki Bożej Miłosierdzia  

Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży połączona z realizacją 
programów profilaktycznych 

34 300,00 

19 
Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „ZAWISZA” FSE  

Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży połączona z realizacją 
programów profilaktycznych 

17 471,00 
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Zakres:  Kultura Fizyczna i sport 

LP. NAZWA  OFERENTA RODZAJ ZADAŃ WSPIERANYCH 
przyznana kwota 

dotacji 

1 Stowarzyszenie Skarżysko-Kamienna „Miasto Wspólne” wspieranie realizacji inicjatyw współzawodnictwa sportowego  realizowanego  przez 
organizacje nie będące klubami sportowymi, Preferowane projekty nowatorskie oraz 
wykorzystujące gminne obiekty. 

1 000,00 

2 Stowarzyszenie Akademia Holistyczna wspieranie realizacji inicjatyw współzawodnictwa sportowego  realizowanego  przez 
organizacje nie będące klubami sportowymi, Preferowane projekty nowatorskie oraz 
wykorzystujące gminne obiekty. 

3 000,00 

3 Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej wspieranie realizacji inicjatyw współzawodnictwa sportowego  realizowanego  przez 
organizacje nie będące klubami sportowymi, Preferowane projekty nowatorskie oraz 
wykorzystujące gminne obiekty. 

Nie przyznano 
dotacji 

4 Dziecięcy Klub Sportowy „WILKI DK” wspieranie realizacji programów masowego upowszechniania aktywności fizycznej                       
w różnych środowiskach i grupach społecznych realizowane przez organizacje nie będące 
klubami sportowymi; (preferowane projekty akcentujące obchody 90 -lecia miasta) .       

2 000,00 

5 Skarżyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich wspieranie realizacji inicjatyw współzawodnictwa sportowego  realizowanego  przez 
organizacje nie będące klubami sportowymi, Preferowane projekty nowatorskie oraz 
wykorzystujące gminne obiekty. 

8 000,00 

6 Polski Związek Głuchych promocja sportu i aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych oraz systemu rekreacji jako 
formy rehabilitacji. 

2 000,00 

7 Amatorskie Towarzystwo Piłkarskie wspieranie realizacji inicjatyw współzawodnictwa sportowego  realizowanego  przez 
organizacje nie będące klubami sportowymi, Preferowane projekty nowatorskie oraz 
wykorzystujące gminne obiekty. 

3 000,00 

8 Skarżyski Klub Sportów Walki KYOKUSHIN KARATE  wspieranie realizacji inicjatyw współzawodnictwa sportowego  realizowanego  przez 
organizacje nie będące klubami sportowymi, Preferowane projekty nowatorskie oraz 
wykorzystujące gminne obiekty .        

3 000,00 

9 Skarżyskie Towarzystwo Cyklistów wspieranie realizacji programów masowego upowszechniania aktywności fizycznej                         
w różnych środowiskach i grupach społecznych realizowane przez organizacje nie będące 
klubami sportowymi; (preferowane projekty akcentujące obchody 90 -lecia miasta)         

3 000,00 

10 Olimpiady Specjalne Świętokrzyskie promocja sportu i aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych oraz systemu rekreacji jako 
formy rehabilitacji.   

5 000,00 

11 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Dolna Kamienna wspieranie realizacji inicjatyw współzawodnictwa sportowego  realizowanego  przez 
organizacje nie będące klubami sportowymi, Preferowane projekty nowatorskie oraz 
wykorzystujące gminne obiekty. 

Nie przyznano 
dotacji 

 

 



Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na zadania własne Gminy na rok 2013 

Zakres:  Kultura i Ochrona Dziedzictwa narodowego 

Lp. 
NAZWA OFERENTA NAZWA ZADANIA 

Przyznana kwota 
dotacji 

1 Fundacja  DAJ SZANSĘ wspieranie różnych form edukacji patriotycznej  i  kulturalnej dzieci i młodzieży  oraz 
dorosłych jak również promocja dorobku kulturowego na przestrzeni 90 – lecia miasta.                  

6 800,00 

2 Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej wspieranie różnych form edukacji patriotycznej  i  kulturalnej dzieci i młodzieży  oraz 
dorosłych jak również promocja dorobku kulturowego na przestrzeni 90 – lecia miasta.         

6 000,00 

3 Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich wspieranie różnych form edukacji patriotycznej  i  kulturalnej dzieci i młodzieży  oraz 
dorosłych jak również promocja dorobku kulturowego na przestrzeni 90 – lecia miasta.       

16 500,00 

4 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Parafii NSJ wspieranie różnych form edukacji patriotycznej  i  kulturalnej dzieci i młodzieży  oraz 
dorosłych jak również promocja dorobku kulturowego na przestrzeni 90 – lecia miasta.         

4 000,00 

5 PraOsada RYDNO upowszechnianie przemian kulturowych miasta poprzez formy edukacyjno – wychowawcze, 
rozwijające ponadlokalne potrzeby i zainteresowania mieszkańców miasta Skarżyska-
Kamiennej będących jednocześnie promocją kulturową miasta. 

7 700,00 

6 PraOsada RYDNO wspieranie różnych form edukacji patriotycznej  i  kulturalnej dzieci i młodzieży  oraz 
dorosłych jak również promocja dorobku kulturowego na przestrzeni 90 – lecia miasta                    

Nie przyznano 
dotacji 

7 Bractwo Matki Bożej Miłosierdzia wspieranie działań promocyjno – informacyjnych dla grup  i osób indywidualnych 
korzystających  z form i propozycji kulturalno – turystycznych miasta i okolic. 

6 000,00 

8 Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” FSE wspieranie różnych form edukacji patriotycznej   i  kulturalnej dzieci i młodzieży  oraz 
dorosłych jak również promocja dorobku kulturowego na przestrzeni 90 – lecia miasta.                    

Nie przyznano 
dotacji 

 

Zakres:  Pomoc Społeczna  

Lp. NAZWA OFERENTA NAZWA ZADANIA 
Przyznana kwota 

dotacji. 

1. Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności zapewnienie schronienia, opieki    i pomocy osobom bezdomnym -  pomoc rzeczowa,  
żywnościowa  i     niematerialna dla rodzin   i osób ubogich lub znajdujących się   w trudnej  
sytuacji życiowej, wspieranie  rodzin wielodzietnych,   przeciwdziałanie  wykluczeniu  
społecznemu. 

Nie przyznano 
dotacji 

2. Bractwo Matki Bożej Miłosierdzia zapewnienie schronienia, opieki    i pomocy osobom bezdomnym-  pomoc rzeczowa,  
żywnościowa  i   niematerialna dla rodzin i osób ubogich lub znajdujących się  w trudnej  
sytuacji życiowej wspieranie  rodzin wielodzietnych,  przeciwdziałanie  wykluczeniu 
społecznemu. 

36 188,00 

3. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci wspieranie ruchu wolontariuszy . 6 000,0 
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 Zakres: Ochrona Zdrowia 

 

Lp. NAZWA OFERENTA NAZWA ZADANIA 
Przyznana kwota 

dotacji 

 Polski Związek Niewidomych działalność profilaktyczna,   rehabilitacyjna i edukacyjna  w zakresie ochrony zdrowia, 
promocja zdrowego stylu życia  i akcentowanie znaczenie zachowań  zdrowotnych  . 

10 150,00 

 Klub Amazonek Przy Poradni Chirurgii Onkologicznej ZOZ 
w Skarżysku-Kamiennej 

działalność profilaktyczna,   rehabilitacyjna i edukacyjna  w zakresie ochrony zdrowia, 
promocja zdrowego stylu życia  i akcentowanie znaczenie zachowań  zdrowotnych  .  

8060,00 

 Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi RP wspieranie akcji honorowego oddawania krwi .  4 930,00 

 Towarzystwo Przyjaciół Chorych wspieranie opieki paliatywnej  i hospicyjnej, wspieranie opieki nad osobami chorymi i 
starszymi, wolontariat hospicyjny. 

20 000,00 

Umowy na realizację zadań z zakresu:  sportu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej zostaną podpisane niezwłocznie po przyjęciu budżetu na rok 2013.  

W przypadku gdy kwoty w  przyjętym przez Radę Miasta  budżecie ulegną zmianie w stosunku do planu wysokość dotacji może ulec zmianie. 

 

 

 

 

 

 

 


