
ZARZĄDZENIE Nr 124/2021 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE 

z dnia 25 maja 2021 r. 
 
 
w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań 
publicznych w kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; działalności  
na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; ochrony i promocji 
zdrowia oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym  
 
 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)w związku  
z Zarządzeniem Nr 97/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 22 kwietnia 2021 r.  
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych 
w zakresie– zarządzam, co następuje: 

 
§ 1. Ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych 
w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; działalności  
na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; ochrony i promocji 
zdrowia oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym przez organizacje 
pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w brzmieniu załącznika do niniejszego 
zarządzenia. 
 
§ 2. Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 zamieszcza się Biuletynie Informacji Publicznej,  
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1 oraz na stronie 
internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich. 
 
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Edukacji. 
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
 

Burmistrz Miasta i Gminy 
 

Krzysztof Obratański 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik 
do Zarządzenia Nr 124/2021 
Burmistrza Miasta i Gminy Końskie 
z dnia 25 maja 2021 r. 

 
 

1. Wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotację na dofinansowanie 
realizacji zadań publicznych w roku 2021 

 
 

1) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 
 
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
Rozdział 92105Pozostałe zadania w zakresie kultury 

 
Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania Kwota dotacji 

przyznana na 
realizację zadania 

 
1. Oddział PTTK w Końskich Organizacja Konferencji Naukowej pod 

tytułem „Stanisław Nałęcz Małachowski 
– Konecczanin i Pierwszy Obywatel 
Rzeczypospolitej” 
 

12 000 zł 

2. Oddział PTTK w Końskich Wykonanie cyklu pocztówek promujących 
atrakcje krajoznawcze miasta i gminy 
Końskie 
 

10 000 zł 

 
OGÓŁEM: 

 
22 000 zł 

 
 

2) w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci  
i młodzieży: 

 
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 
Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także 
szkolenia młodzieży 
 
Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania Kwota dotacji 

przyznana na 
realizację zadania 

 
1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 

Oddział Powiatowy w Końskich 
„Wakacyjna wyprawa nad morze” – 
kolonie wypoczynkowe promujące oraz 
wzmacniające zdrowie i aktywność 
fizyczną 

20 000 zł 

 
OGÓŁEM: 

 
20 000 zł 



2. Wykaz organizacji pozarządowych, którym nie przyznano dotacji na 
dofinansowanie realizacji zadań publicznych w roku 2021 

 
 

Lp. Nazwa oferenta 
 

Nazwa zadania Uwagi 

1. Stowarzyszenie Edukacyjno-
Kulturalne „NDM” 

Nasze Zabytki Inaczej! Oferta oceniona 
negatywnie 

2. Koło Gospodyń Wiejskich  
w Przybyszowach 

Pamiętamyi Pamiętać Będziemy Oferta odrzucona  
ze względów 
formalnych 

 
 


