
 Z E S T A W I E N I E

dotacji przyznanych w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadań gminy o charakterze
pożytku publicznego z zakresu  przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Przeciwdziałanie Uzależnieniom i Patologiom Społecznym 

Organizacja półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży w SP nr 6 w Starachowicach.
Kwota zabezpieczona na realizację zadania - 16.000,00 zł

Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Kielecka, Hufiec Starachowice.
Nazwa zadania: Organizacja  półkolonii  letnich  dla  dzieci  i  młodzieży w SP nr  6  w Starachowicach -
„Harcerskie Lato”.

Wnioskowana kwota dotacji: 16.000,00 zł
Przyznana kwota dotacji: 16.000,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty:
Organizacja planuje zorganizować wypoczynek dla dzieci i młodzieży w  formie dwóch 6-cio dniowych
turnusów od poniedziałku  do  soboty w godz.  8.00  -  16.00.  Zajęcia  przewidują  gry,  zabawy,  wycieczki
ogniska, posiłki i inne atrakcje. Projektem objętych ma zostać 60 osób. Oferta spełnia wymogi określone
w przepisach. 

Przyznano: 16.000,00 zł Pozostało: 0,00 zł

Zagospodarowanie  czasu  wolnego  dzieci  i  młodzieży  pozostających  w  okresie  wakacji  w  miejscu
zamieszkania.
Kwota zabezpieczona na realizację zadania - 7.000,00 zł

Starachowicka Grupa Ratownictwa Wodnego
Nazwa zadania: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci  i  młodzieży pozostających w okresie wakacji
w miejscu zamieszkania.

Wnioskowana kwota dotacji:   7.000,00 zł
Przyznana kwota dotacji:   7.000,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty:
Organizacja proponuje dzieciom i młodzieży zajęcia nad kąpieliskiem Lubianka wraz z innymi atrakcjami
(wycieczki  rowerowe,  wyścigi  kajakowe,  ogniska,  turnieje  piłki  plażowej,  elementy  nauki  pływania,
wycieczka do Iłży, pływanie łodzią motorową) w miesiącu lipcu w godz. 8.00 - 16.00. Projektem objętych
ma zostać 30 osób. Oferta spełnia wymogi określone w przepisach. 

Przyznano: 7.000,00 zł Pozostało: 0,00 zł

Przeprowadzenie kampanii informacyjno – edukacyjnej w zakresie profilaktyki i problemów uzależnień od
substancji psychoaktywnych,skierowanej do dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta.
Kwota zabezpieczona na realizację zadania - 20.000,00 zł

Stowarzyszenie JES – Jakość Energia Starachowice 
Nazwa  zadania:  Przeprowadzenie  kampanii  informacyjno  –  edukacyjnej  w  zakresie  profilaktyki
i  problemów  uzależnień  od  substancji  psychoaktywnych,skierowanej  do  dzieci,  młodzieży  i  dorosłych
mieszkańców miasta - „Starachowickie pikniki profilaktyczne”.

Wnioskowana kwota dotacji: 18.080,00 zł
Przyznana kwota dotacji: 18.080,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty:
Oferent  proponuje  nietypową  formę  dotarcia  do  dzieci,  młodzieży  i  dorosłych  mieszkańców  miasta
z kampanią profilaktyczną poprzez organizację festynów profilaktycznych na 6 osiedlach w Starachowicach.
Oferta spełnia wymogi określone w przepisach. 

                                  Przyznano: 18.080,00 zł Pozostało: 1.920,00 zł



Dofinansowanie  obozów  rekreacyjno  –  sportowych  z  elementami  profilaktyki  uzależnień,  promujących
zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych, organizowanych w okresie wakacji.
Kwota zabezpieczona na realizację zadania – 90.000,00 zł

Starachowickie Stowarzyszenie „Niepełnosprawni Plus Starachowice”
Nazwa zadania: Dofinansowanie obozów rekreacyjno – sportowych z elementami profilaktyki uzależnień,
promujących zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych, organizowanych
w okresie wakacji – Ostrów Pieckowski.
     Wnioskowana kwota dotacji:   18.602,00 zł

Przyznana kwota dotacji:     6.300,00 zł
Uzasadnienie wyboru oferty:
Organizacja proponuje 9 dniowy wypoczynek w terminie 19.08 – 27.08.2017 r. dla 35 osób w miejscowości
Ostrów Pieckowski na Mazurach. Obiekt położony bezpośrednio przy jeziorze Wągiel. Oferent proponuje
ciekawy program wypoczynku,  będący połączeniem sportu,  rekreacji  i  turystyki.  Oferta spełnia wymogi
określone w  przepisach.

      Katolicki Klub Sportowy Autonomiczna Sekcja Piłki Nożnej „Juventa”
Nazwa zadania: Dofinansowanie obozów rekreacyjno – sportowych z elementami profilaktyki uzależnień,
promujących zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych, organizowanych
w okresie wakacji – „Obóz Kęty 2017”.
      Wnioskowana kwota dotacji: 70.000,00 zł

Przyznana kwota dotacji: 15.300,00 zł
Uzasadnienie wyboru oferty:
Klub proponuje organizacje 8 dniowego obozu w Kętach położonej w powiecie oświęcimskim w terminie
07.08 – 14.08.2017 r. dla 96 osób. Klub oferuje atrakcyjny i zróżnicowany program obozu. Oferta spełnia
wymogi określone w  przepisach.

      Starachowicki Klub Pływacki „Barakuda”
Nazwa zadania: Dofinansowanie obozów rekreacyjno – sportowych z elementami profilaktyki uzależnień,
promujących zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych, organizowanych
w okresie wakacji - „Obóz rekreacyjno - pływacki”.

Wnioskowana kwota dotacji: 18.650,00 zł
Przyznana kwota dotacji:   5.400,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty:
Klub proponuje wypoczynek w formie 8 dniowego obozu pływackiego w Kołobrzegu w terminie 25.06 –
02.07.2017 r. dla 34 osób. Klub proponuje ciekawy program mający na celu czynny wypoczynek. Oferta
spełnia wymogi określone w przepisach. 

Katolicki Ludowy Integracyjny Międzyszkolny Uczniowski Klub Szachowy „Gambit”
Nazwa zadania: Dofinansowanie obozów rekreacyjno – sportowych z elementami profilaktyki uzależnień,
promujących zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych, organizowanych
w okresie wakacji.
      Wnioskowana kwota dotacji: 10.500,00 zł

Przyznana kwota dotacji:   6.000,00 zł
Uzasadnienie wyboru oferty:
Klub  proponuje  organizacje  8  dniowego  obozu  w  miejscowości  Szczytna  położonej  w  województwie
dolnośląskim w terminie 05.08 – 12.08.2017 r. dla 38 osób. Klub oferuje atrakcyjny program obozu. Oferta
spełnia wymogi określone w  przepisach.

Starachowicki Klub Karate Kyokushin
Nazwa zadania: Dofinansowanie obozów rekreacyjno – sportowych z elementami profilaktyki uzależnień,
promujących zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych, organizowanych
w okresie wakacji – „Poddąbie 2017”.
      Wnioskowana kwota dotacji:   32.925,00 zł

Przyznana kwota dotacji:     9.000,00 zł
Uzasadnienie wyboru oferty:
Klub proponuje 10 dniowy wypoczynek nad morzem w miejscowości Poddąbie k. Ustki w terminie 14.07 –
23.07.2017 r.  dla  45  osób.  Bogaty program wypoczynku będący połączeniem turystyki  i  sportu.  Oferta
spełnia wymogi określone w przepisach. 



Fundacja Aktywności Społecznej „KANON”
Nazwa zadania: Dofinansowanie obozów rekreacyjno – sportowych z elementami profilaktyki uzależnień,
promujących zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych, organizowanych
w okresie wakacji – „Nie używam, więc w życiu wygrywam – Niedzica 2017”.
      Wnioskowana kwota dotacji:   24.800,00 zł

Przyznana kwota dotacji:     5.400,00 zł
Uzasadnienie wyboru oferty:
Klub proponuje 8 dniowy wypoczynek w miejscowości Niedzica w Pieninach w terminie 12.08 – 19.08.2017
r. dla 34 osób. Bogaty program wypoczynku nastawiony na turystykę.  Oferta spełnia wymogi określone
w przepisach. 

      Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Gracz”
Nazwa zadania: Dofinansowanie obozów rekreacyjno – sportowych z elementami profilaktyki uzależnień,
promujących zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych, organizowanych
w okresie wakacji - „Wakacje z Koszykówką Sopot 2017”.

Wnioskowana kwota dotacji: 18.700,00 zł
Przyznana kwota dotacji:   6.160,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty:
Klub proponuje 11 dniowy wypoczynek w Sopocie w terminie 10.07 – 20.07.2017 r. dla 28 osób. Bogaty
program  wypoczynku  będący  połączeniem  turystyki  wypoczynkowej  i  sportu.  Oferta  spełnia  wymogi
określone w przepisach. 

Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Kielecka, Hufiec Starachowice
Nazwa zadania: Dofinansowanie obozów rekreacyjno – sportowych z elementami profilaktyki uzależnień,
promujących zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych, organizowanych
w okresie wakacji - „Harcerskie obozy specjalnościowe”.
      Wnioskowana kwota dotacji:   23.500,00 zł

Przyznana kwota dotacji:   12.960,00 zł
Uzasadnienie wyboru oferty:
Stowarzyszenie planuje obóz 18 dniowy w Gibach w terminie 10.07 – 27.07.2017 r. dla 36 osób. Młodzież
i dzieci skorzystają z obozu o specjalności artystycznej. Atrakcyjny program obozu. Oferta spełnia wymogi
określone  w  przepisach. 

      Stowarzyszenie Aktywności Społecznej „EVEREST”
Nazwa zadania: Dofinansowanie obozów rekreacyjno – sportowych z elementami profilaktyki uzależnień,
promujących zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych, organizowanych
w okresie wakacji - „Wakacje Bezpiecznie, zdrowo, na sportowo”.
      Wnioskowana kwota dotacji:   20.000,00 zł

Przyznana kwota dotacji:   13.600,00 zł
Uzasadnienie wyboru oferty:
Stowarzyszenie  proponuje  17  dniowy  wypoczynek  w  terminie  14.07.  –  30.07.2017  r.  dla  40  osób
w miejscowości Krynica Morska. Młodzież i dzieci przebywać będą w otoczeniu przyrody pod namiotami.
Atrakcyjny program obozu. Oferta spełnia wymogi określone  w  przepisach. 

Integracyjna Akademia Piłkarska SKS Star Starachowice
Nazwa zadania: Dofinansowanie obozów rekreacyjno – sportowych z elementami profilaktyki uzależnień,
promujących zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych, organizowanych
w okresie wakacji – „Letni obóz sportowo – rekreacyjny dla dzieci i młodzieży w Niedzicy”.
      Wnioskowana kwota dotacji: 26.700,00 zł

Przyznana kwota dotacji:   4.760,00 zł
Uzasadnienie wyboru oferty:
Klub proponuje  organizacje  7  dniowego obozu w Niedzicy położonej  w Pieninach w terminie  15.07  –
21.07.2017 r. dla 34 osób. Klub oferuje aktywne i atrakcyjne formy wypoczynku. Oferta spełnia wymogi
określone w  przepisach.



Fundacja „NASZE ZDROWIE”
Nazwa zadania: Dofinansowanie obozów rekreacyjno – sportowych z elementami profilaktyki uzależnień,
promujących zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych, organizowanych
w okresie wakacji – „Odpoczynek, integracja, terapia i rekreacja – Rabka 2017”.
      Wnioskowana kwota dotacji: 15.806,00 zł

Przyznana kwota dotacji:   5.120,00 zł
Uzasadnienie wyboru oferty:
Organizacja  proponuje  8  dniowy wypoczynek  w  Rabce-Zdrój  położonej  w województwie  małopolskim
w terminie 19.08 – 26.08.2017 r. dla 32 osób. Fundacja proponuje ciekawy program wypoczynku. Oferta
spełnia wymogi określone w  przepisach.

   Przyznano: 90.000,00 zł Pozostało: 0,00 zł

Ponieważ  wnioskowana  przez  oferentów  kwota  dotacji  (280.183,00  zł)  przekroczyła  wysokość
środków  przeznaczonych  na  dofinansowanie  do  obozów,  przyznano  porównywalne  środki  dla
Stowarzyszeń na dofinansowania pobytu jednego uczestnika obozu.

Komisja brała pod uwagę czas trwania wypoczynku oraz ilość uczestników.

PREZYDENT MIASTA
    STARACHOWICE

   /-/
       Marek Materek

Starachowice, dn. 12.06.2017 r. 
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