
WÓJT GMINY 
MIRZEC Mirzec dn.24.03.2022r.

WÓJT GMINY MIRZEC

ogłasza wyniki z rozpatrzenia ofert w związku z zakończonym naborem konkursowym na realizację zadań publicznych zleconych przez 
Gminę Mirzec do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie w' 2022 roku.

Rodzaj zadania Wnioskowana
kwota

Nazwa oferty Obszar priorytetowy Całkowity koszt 
zadania w (zł)

Przyznana
kwota

Nazwa oferentaLp.

dotacji w (zł) dotacji w (zł)
Turniej Skrzatów o 
puchar Wójta Gminy 
Mirzec

I.Rozwój sportu 
i działań 
rekreacyjnych

Organizowanie zawodów 
sportowych i memoriałów

2 240,00 zł 2 000,00 zł 2 000,00 złMirzeckie 
Towarzystwo 
Sportowe „Leonard"

1.

1. Rozwój sportu 
i działań 
rekreacyjnych

Organizowanie zawodów 
sportowych i memoriałów

2 240,00 zł 2 000,00 złTurniej piłkarski 
„Memoriał im. 
Mirosława Cedry- 
Mirzec 2022”

2 000,00 złMirzeckie 
Towarzystwo 
Sportowe „Leonard"

2.

Puchar Gór 
Świętokrzyskich w 
Mi ni piłce siatkowej 
pod patronatem Wójta 
Gminy Mirzec

Organizowanie treningów 
szkoleniowych, imprez 
sportowo-rekreacyj nych

2 240,00 zł 2 000,00 zł 2 000,00 złMirzeckie 
Towarzystwo 
Sportowe „Leonard”

3. I.Rozwój sportu 
i działań 
rekreacyjnych

II.Upowszechnianie 
kultury ludowej, 
kultywowanie 
tradycji lokalnych 
w tym dbałość o 
gminne dobra kultury

Organizacja festiwali i 
przeglądów zespołów 
śpiewaczych.

6 000.00 złFestiwal Kultury 
Ludowej w Gminie 
Mirzec

6 700,00 zł 6 000,00 złStowarzyszenie Kół 
Gospodyń Ziemi 
Mi rzec ki ej

4.

Plener rzeźbiarski dla 
dzieci ze szkół 
pod stawo wycli gminy 
Mirzec”

Stowarzyszenie 
„Wspólnie dla Gminy 
Mirzec”

Organizowanie konkursów 
popularyzujących 
krajoznawstwo 
i turystykę gminy Mirzec

2 320,00 zł 2 000,00 zł 2 000,00 zł5.
III. Rozwój 
krajoznawstwa 
i turystyki



3 000,00 zł6. Dodruk książki „Wokół 
Tradycji Koła 
Gospodyń Wiejskich w 
Gminie Mirzec”

IV.Rozwój nauki 
i edukacji

3 000,00 złStowarzyszenie 
„Wspólnie dla Gminy 
Mirzec”

Wspieranie edukacji 
patriotycznej, historycznej

3 400,00 zł

2 000,00 zł 2 000,00 złWarsztaty malarsko- 
artystyczne

V. Inicjatywy 
młodzieżowe

Wspieranie działań 
przyczyniających się do 
wzrostu uczestnictwa 
młodych ludzi w życiu 
społecznym i obywatelskim 
gminy-promowanie postaw 
i aktywności obywatelskich 
wśród młodych 
mieszkańców gminy 
Mirzec

2 300,00 zł7. Stowarzyszenie 
„Wspólnie dia Gminy 
Mirzec”

Wspieranie zorganizowania 
pomocy żywnościowej dla 
mieszkańców gminy 
Mirzec znajdujących się w 
trudnej sytuacji życiowej 
oraz wyrównywanie szans 
rodzin i osób

4 000,00 zł 4 000,00 zł5 000,00 złWspieranie 
zorganizowania 
pomocy żywnościowej 
dla mieszkańców 
gminy Mirzec 
znajdujących się w 
trudnej sytuacji 
życiowej oraz 
wyrównywanie szans 
rodzin i osób

VI.Pomoc społeczna8. Stowarzyszenie 
Świętokrzyski Bank 
Żywności

WO

Mirosłsfw Seweryn


