
ZARZĄDZENIE NR 249/O/2021 
WÓJTA GMINY KOŃSKOWOLA 

z dnia 7 lipca 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia wyników III otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 
2021. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r, 
poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Wyniki III otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 przedstawiają się zgodnie 
z zestawieniem tabelarycznym stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Wójt Gminy Końskowola 
 
 

Stanisław Gołębiowski 
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Załącznik do zarządzenia Nr 249/O/2021 

Wójta Gminy Końskowola 

z dnia 7 lipca 2021 r. 

Ogłoszenie wyników III otwartego konkursu ofert 
na realizację zadań publicznych w roku 2021 

Na podstawie art.15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) ogłasza się wyniki III otwartego konkursu ofert na 
realizację zadań publicznych w roku 2021: 

Lp. Nazwa i adres 
oferenta Nazwa zadania publicznego 

Wysokość 
przyznanych 

środków 
publicznych 

Uzasadnienie wyboru 
oferty. 

 
1. 

Stowarzyszenie Osób 
Niepełnosprawnych, 

Opiekunów 
i Przyjaciół 

„Radość", ul. 
Lubelska 81a,  

24-130 Końskowola 

Zadanie z zakresu 
działalności na rzecz osób 

niepełnosprawnych – 
rozwijanie działań 

edukacyjnych poprzez 
integrację społeczeństwa z 

osobami 
niepełnosprawnymi z terenu 

Gminy Końskowola pn. 
„Jesteśmy- organizowanie 
cyklu imprez o charakterze 

integracyjnym – edycja 
VIII" 

5.000,00 zł 

Oferta spełniła 
wymogi formalne oraz 
została zaopiniowana 

pozytywnie pod 
względem 

merytorycznym. 

2. 

Ochotnicza Straż 
Pożarna w 

Końskowoli,  
ul. Starowiejska 6, 

24-130 Końskowola 

„Przeciwdziałanie 
uzależnieniom i patologiom 
społecznym - organizacja 
czasu wolnego poprzez 

rozwijanie zainteresowań 
wśród dzieci i młodzieży z 
terenu gminy Końskowola 

pn. NIE dla alkoholu i 
używek- Znam tego skutki i 

wiem jak prawidłowo 
udzielić pierwszej pomocy" 

0,00 zł 

Oferta nie spełniła 
wymogów  

formalnych zawartych 
w ogłoszeniu o 

konkursie. 

 
3. 

Ośrodek Wsparcia 
Środowiskowego 

"Nadzieja",  
Stara Wieś 91, 

24-130 Końskowola 

„Przeciwdziałanie 
uzależnieniom i patologiom 
społecznym - organizacja 
czasu wolnego poprzez 

rozwijanie zainteresowań 
wśród dzieci i młodzieży z 
terenu gminy Końskowola 
pn. Prowadzenie świetlicy 

środowiskowej” 

10.000,00 zł 
 

Oferta spełniła 
wymogi formalne oraz 
została zaopiniowana 

pozytywnie pod 
względem 

merytorycznym.   
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4. 

Parafia rzymsko-
katolicka pw. 

Znalezienia Krzyża 
Świętego i św. 

Andrzeja Apostoła 
w Końskowoli,  
ul. Kurowska2,  

24-130 Końskowola 

Wypoczynek dzieci i 
młodzieży – organizacja 
wypoczynku dla dzieci i 

młodzieży z terenu Gminy 
Końskowola pn. "Polsko, 

chcę Cię poznawać !" 

16.955,00 zł 

Oferta spełniła 
wymogi formalne oraz 
została zaopiniowana 

pozytywnie pod 
względem 

merytorycznym.   

 
Końskowola, dnia 07.07.2021 r.
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