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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 2021 roku.

Przyznana
kwota

Wnioskowana
kwota

dotacji w (zł)

Rodzaj zadania Całkowity koszt 
zadania w (zł)

Obszar priorytetowyNazwa ofertyNazwa oferentaLp.

dotacji w (zł)
2 000,00 zł2 000,00 złOrganizowanie zawodów 

sportowych i memoriałów
2 230,00 złI.Rozwój sportu 

i działań 
rekreacyjnych

Turniej skrzatów o 
puchar Wójta Gminy 
Mirzec

Mirzeckie 
Towarzystwo 
Sportowe „Leonard"’

1.

2 000,00 zł 2 000,00 zł2 230,00 złOrganizowanie zawodów
sportowych i memoriałów

I.Rozwój sportu 
i działań 
rekreacyjnych

Turniej piłkarski 
„Memoriał im. 
Mirosława Cedry- 
Mirzec 2021”

Mirzeckie 
Towarzystwo 
Sportowe „Leonard”

2.

2 000,00 zł 2 000,00 zł2 230,00 złOrganizowanie treningów
szkoleniowych, imprez 
sportowo-rekreacyj nych

Puchar Gór 
Świętokrzyskich w 
Minipiłce siatkowej 
pod patronatem Wójta 
Gminy Mirzec

Mirzeckie 
Towarzystwo 
Sportowe „Leonard”

3. I.Rozwój sportu 
i działań 
rekreacyjnych

6 000,00 zł6 000,00 zł10 000,00 złWspieranie przedsięwzięć 
artystycznych i umacnianie 
tradycji środowiska 
wiejskiego (np. rękodzieło 
ludowe lub tradycyjne 
obrzędy)

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

Historia folkloruStowarzyszenie Kół 
Gospodyń Ziemi 
Mirzeckiej

4.
i kultury ludowej 
w Gminie Mirzec

2 000,00 zł 2 000,00 zł2 234,00 złOrganizowanie konkursów 
popularyzujących

Plener krajoznawczy 
dla dzieci i młodzieży

Stowarzyszenie 
„Wspólnie dla Gminy 
Mirzec”

5.
III. Rozwój 
krajoznawstwa 
i turystyki

krajoznawstwo 
i turystykę gminy Mirzec



.



Wspieranie edukacji 
patriotycznej, historycznej

1 700,00 zł 1 500,00 złIV.Rozwój nauki 
i edukacji

1 500,00 złKonkurs Historyczny 
o życiu Generała 
Augusta Fieldorfa 
ps. „Nil”

Stowarzyszenie na 
rzecz odnowy 
zabytków Parafii 
Świętego Leonarda 
w Mircu

6.

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

2 230,00 zł 2 000,00 złWydanie opracowania 
o wspomnieniach Jana 
Władysława Wosia 
z pobytu z Jagodnego

V.Inicjatywy 
młodzieżowe

2 000,00 złStowarzyszenie 
„Wspólnie dla Gminy 
Mirzec”

7.

5 040,00 zł 4 000,00 zł 4 000,00 złWspieranie 
zorganizowania 
pomocy żywnościowej 
dla mieszkańców 
gminy Mirzec 
znajdujących się w 
trudnej sytuacji 
życiowej oraz 
wyrównywanie szans 
rodzin i osób

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

Stowarzyszenie 
Świętokrzyski Bank 
Żywności

8.

WO

Miroslav/ Seweryn
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