SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU
PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE ZA 2021 ROK.

Zgodnie z Uchwałą Nr LXXVII/1235/10 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia
10 listopada 2010 roku, oraz na podstawie Zarządzenia 289/20 Prezydenta Miasta Stalowej Woli
z dnia 3 listopada 2020 roku, w dniach od 5 listopada do 12 listopada 2020 roku przeprowadzono
konsultacje projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (dalej zwaną Ustawą ppw) na 2021 rok. Uchwałą Nr XXXVI/375/2020 Rady
Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 30 grudnia 2020 roku przyjęto wyżej wymieniony Program.
Zgodnie z założeniami Rocznego Programu Współpracy Miasta z organizacjami
pozarządowymi, Gmina Stalowa Wola, w tym Wydziały: Promocji Kultury i Sportu, Edukacji
i Zdrowia oraz Realizacji Inwestycji i Transportu, przeprowadziły otwarte konkursy ofert na
realizację zadań z zakresu:
I. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób;
II. ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 i 567);
III. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
IV. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
V. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
VI. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
VII. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
VIII. promocji i organizacji wolontariatu;
IX. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
Otwarte konkursy ofert oraz rozstrzygnięcia tych konkursów ogłoszono w formie Zarządzeń
Prezydenta Miasta, które zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej
(http://bip.stalowawola.pl w zakładce „Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi”, „Sport” oraz
„Kultura”), na stronie internetowej Urzędu Miasta (http://www.stalowawola.pl w zakładce „Nasze
Miasto”- „Organizacje pozarządowe”, „Sport") oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Stalowej
Woli.
Wydano 8 zarządzeń w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań
publicznych:
1. Zarządzenie Nr 306/2020 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na finansowanie zadania prowadzenie na terenie miasta
Stalowej Woli schroniska dla bezdomnych mężczyzn w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31
grudnia 2021 roku.
2. Zarządzenie Nr 9/21 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 11.01.2021r. w sprawie

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej.
3. ZARZĄDZENIE NR 37/21 PREZYDENTA MIASTA STALOWEJ WOLI z dnia 16 lutego 2021
roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu
ochrony zwierząt pod nazwą: Opieka nad wolno żyjącymi i bezdomnymi kotami z terenu Stalowej
Woli.
4. Zarządzenie Nr 54/21 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 9 marca 2021r. w sprawie

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2021.
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5. Zarządzenie Nr 65/21 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności
na rzecz osób w wieku emerytalnym, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i
osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, promocji
i organizacji wolontariatu.
6. Zarządzenie Nr 73/21 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Wspieranie
organizacji zajmujących się pozyskiwaniem i rozdawnictwem artykułów spożywczych”
7. Zarządzenie nr 113/21 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 7 maja 2021 roku w sprawie
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz
dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, zmienione Zarządzeniem
nr 134/21 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 24 maja 2021 roku w sprawie zmiany
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz
dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
8. Zarządzenie Nr 130/21 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i
promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 295 i 567).
Organizacje pozarządowe złożyły w sumie 57 ofert w ramach otwartych konkursów ofert. 7
ofert zostało odrzuconych.
Z pominięciem otwartego konkursu ofert, na podstawie art. 19a Ustawy ppw wpłynęło 45
ofert z czego 20 ofert nie otrzymało dofinansowania z przyczyn formalnych lub merytorycznych
(m.in. z powodu nieuznanie celowości realizacji zadania, brak środków w budżecie).
W wyniku zakończonych procedur konkursowych oraz weryfikacji złożonych ofert w 2021
roku zrealizowano następujące zadania publiczne:
I. ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM

POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ
SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB:




Zarządzenie Nr 306/2020 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na finansowanie zadania prowadzenie na terenie miasta Stalowej Woli
schroniska dla bezdomnych mężczyzn w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z dnia 21 grudnia 2021 roku.

1. Zadanie pn. „Świadczenie usług socjalnych dla osób bezdomnych” realizowane przez Koło
Stalowowolskiego Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta. Całkowity koszt zadania 233 586 zł. Kwota
dotacji: 219 936 zł. W ramach zadania objęto całodobową opieką 39 bezdomnych mężczyzn z terenu miasta
Stalowej Woli. Zapewniono im wyżywienie, podstawowe środki czystości oraz dostęp do psychologa oraz
psychoterapeuty.



Zarządzenie Nr 73/21 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Wspieranie organizacji zajmujących się
pozyskiwaniem i rozdawnictwem artykułów spożywczych”
Zarządzenie Nr 98/21 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia
otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Wspieranie organizacji zajmujących się
pozyskiwaniem i rozdawnictwem artykułów spożywczych”

2. Zadanie pn. „Wspieranie organizacji zajmujących się pozyskiwaniem i rozdawnictwem artykułów
spożywczych” realizowane przez Zarząd Powiatowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Stalowej
Woli - kwota dotacji: 30.000 zł. Wkład własny 26.852,67 zł. Całkowity koszt zadania : 56 852,67. Celem
zadania było rozdawnictwo żywności osobom potrzebującym. W ramach zadania: pozyskiwano żywność,
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rozładowywano ją, magazynowano, a następnie wydawano zgodnie ze skierowaniem Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej.
3. Zadanie pn. „Pomoc społeczna w tym pomoc osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji
życiowej” realizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie "Tarcza" kwota dotacji: 4.135 zł. Wkład własny 641,64 zł. Całkowity koszt zadania: 4.776,64 zł. Celem zadania była
pomoc psychologiczna dla ofiar przemocy. W ramach zadania realizowane było indywidualne poradnictwo
psychologiczne.
4. Zadanie pn. „Pomoc społeczna w tym pomoc osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji
życiowej” realizowane przez Koło Stalowowolskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta - kwota
dotacji: 15.000 zł. Wkład własny 6.056,70 zł. Całkowity koszt zadania: 21.056,7 zł. Celem zadania było
wyrównywanie szans edukacyjnych i społecznych dzieci zaniedbanych wychowawczo. W ramach zadania
odbyły się zajęcia z hipoterapii, zajęcia kulinarne i językowe oraz warsztaty „Zrozumieć uczucia”,
„Automotywacja sztuka osiągania celów”, „Jak dbać o higienę psychiczną w wieku dojrzewania”. Dzieci
miały możliwość uczestniczyć w teatrzykach profilaktycznych. Zorganizowano także wyjścia do kina.

II. ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA , W TYM DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ W
ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 15 KWIETNIA 2011 R. O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ (DZ.U. Z 2020 R.
POZ. 295 I 567)




Zarządzenie Nr 130/21 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym
działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.
z 2020 r., poz. 295 i 567).
Zarządzenie nr 157/21 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w
tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.
U. z 2020 r. poz. 295 i 567)

5. Zadanie pn. „Działania na rzecz chorych i zagrożonych cukrzycą” realizowane przez Polskie
Stowarzyszenie Diabetyków Koło Miasta i Powiatu - kwota dotacji: 8.897,50 zł. Wkład własny 4.639,15 zł.
Całkowity koszt zadania: 13.536,65 zł. Celem zadania było podniesienie wiedzy o cukrzycy wśród
mieszkańców miasta oraz członków Stowarzyszenia. W ramach zadania przeprowadzono spotkania
szkoleniowo-edukacyjne, cykliczne spotkania z psychologiem, szkolenia diabetologiczne, a także ćwiczenia
Nordik Walking.
6. Zadanie pn. „Wspieranie działań na rzecz mieszkańców gminy w zakresie ochrony i promocji
zdrowia” realizowane przez Podkarpacki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża - kwota dotacji
15.000 zł. Wkład własny 3.300 zł. Całkowity koszt zadania: 18.300 zł. Celem zadania było podniesienie
świadomości wśród mieszkańców miasta o potrzebie honorowego krwiodawstwa. W ramach zadania
wydrukowano materiały promujące honorowe krwiodawstwo oraz zakupiono nagrody dla zasłużonych
krwiodawców.
7. Zadanie pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami ze spectrum
autyzmu” realizowane przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział Terenowy w Stalowej Woli - kwota
dotacji 20.000 zł. Wkład własny 16.239,17 zł. Całkowity koszt zadania: 36.239,17 zł. Celem zadania było
zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niedostosowanych społecznie, ich rehabilitacja i integracja
społeczna. W ramach zadania zorganizowano zajęcia hipoterapii, zajęcia plastyczne, sensoryczne, na
basenie, wyjazdy integracyjny. Odbyło się także szkolenie „Pierwsza pomoc” dla rodziców dzieci ze
spectrum autyzmu.

III. ZADANIA Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM




Zarządzenie Nr 65/21 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku
emerytalnym, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób, promocji i organizacji wolontariatu.
Zarządzenie 108/21 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku

str. 3

emerytalnym, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób, promocji i organizacji wolontariatu.

8. Zadanie pn. „Wspieranie działań na rzecz seniorów” realizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół
Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli-Rozwadowie „Pokój i Dobro” - kwota dotacji
17.000 zł. Wkład własny 7.522,49 zł. Całkowity koszt zadania: 24.522,49 zł. Celem zadania była
aktywizacja seniorów. W ramach zadania przeprowadzone zostały warsztaty taneczne, kulinarne, spotkania
integracyjne, spotkania z literaturą, wirtualne zwiedzanie świata oraz zorganizowano wyjazdy turystyczne na
Roztocze i do Białki Tatrzańskiej.
9. Zadanie pn. „Wspieranie działań na rzecz seniorów” realizowane Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i
Młodzieży Azymut - kwota dotacji: 16.563,08 zł. Całkowity koszt zadania: 38378,61zł. Celem zadania była
aktywizacja seniorów. W ramach zadania zorganizowane były zajęcia ruchowe, wyjazdy krajoznawcze,
spotkania integracyjne oraz wykłady o tematyce zdrowotnej.
10. Zadanie pn. „Wspieranie działań na rzecz seniorów” realizowane Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów - kwota dotacji: 12.000 zł. Wkład własny 66.084,90 zł. Całkowity koszt zadania:
78.084,9 zł. Celem zadania była aktywizacja seniorów. W ramach zadania zorganizowano spotkania
integracyjno-taneczne oraz trzy wycieczki turystyczno-rehabilitacyjne.
Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY W TYM WYPOCZYNKU
DZIECI I MŁODZIEŻY:

IV. ZADANIA




Zarządzenie nr 113/21 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 7 maja 2021 roku w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym
wypoczynku dzieci i młodzieży.
Zarządzenie nr 134/21 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 24 maja 2021 roku w sprawie zmiany
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w
tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

 Zarządzenie nr 161/21 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie
rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży,
w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

11. Zadanie pn. „Poznaj swoją okolicę” realizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Klasztoru Braci
Mniejszych Kapucynów „Pokój i Dobro”. Dotacja 25.360 zł. Całość zadania: 42 992,76 zł. Półkolonie w
dniach 5.07.2021-13.08.2021 r. odbyły się w podziale na trzy dwutygodniowe turnusy. W sumie z zajęć
skorzystało 90 stalowowolskich dzieci w wieku 7-16 lat. W trakcie półkolonii odbyły się zajęcia tematyczne:
I turnus: „Dynastie władców polskich” oraz „Kosmos”, II turnus: „Polskie wynalazki” oraz „Podróż dookoła
świata”, III turnus: „Odkrywcy” oraz „Czasy Mieszka I”. Zajęcia opierały się o zasady zdrowej rywalizacji,
zdrowego żywienia jak również promowały aktywne spędzanie wolnego czasu z uwzględnieniem wszystkich
zasad bezpieczeństwa i higieny. Odbyły się m.in. zajęcia uwzględniające rozwój psychofizyczny młodego
człowieka, działania o charakterze manualnym (zajęcia plastyczno-techniczne), zajęcia kulturalne (film
familijne i bajki wyświetlany w sali) zajęcia sportowe (m.in. piłka nożna, siatkówka, zawody sportowe, gry i
zabawy animacyjne, rekreacyjne (zajęcia eksperymantalne) edukacyjne (gry terenowe, spotkanie z
policjantem, zajęcia taneczne, dyskoteka, „Mam talent”). Codziennie dzieci otrzymywały poczęstunek w
postaci owoców i wody.
12. Zadanie pn. „Lato z ORA 2021” realizowane przez Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi „Oratorium”.
Kwota dotacji: 31.000 zł. Całość zadania: 100 381,36 zł. Zorganizowane zostały 3 turnusy półkolonijne, w
której wzięło udział w sumie 52 dzieci i młodzieży mieszkających w Stalowej Woli. W ramach półkolonii
odbyły się m.in. gry i zabawy sportowe na boisku, zajęcia na siłowni ze ścianką wspinaczkową, bilard,
cymbergaj, śledź, skoczki do skakania, mechaniczne koniki, trampolina, jazda konna, malowanie twarzy,
linowy tor przeszkód, ścieżka sensoryczna, zjazd tyrolką, wielki ślizg wodny, leśne rodeo, wycieczki
rowerowe, kręgle, siatkówka, dwa ognie, leśna ścieżka edukacyjna z placem zabaw na Ciemnym Kącie,
zajęcia pt. „Pamiątki z ORA” (malowanie na koszulach własnych motywów stanowiących wspomnienia z
pobytu na półkolonii), wyjścia do kina, kręgle, zajęcia na basenie, wycieczki poza miasto na ranczo Pana
Mariana (tu odbył się chrzest półkolonijny oraz zajęcia w ramach „leśnego SPA”). Zapewniono wszystkim
uczestnikom wyżywienie (dwudaniowy obiad z deserem) .
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V. Z ZAKRESU KULTURY, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO




Zarządzenie Nr 54/21 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 9 marca 2021r. w sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego w roku 2021.
Zarządzenie Nr 95/21 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 19 kwietnia 2021r. w sprawie rozstrzygnięcia
konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego w roku 2021.

13. Zadanie pn.: „Wzbogacanie oferty kulturalnej dla mieszkańców Stalowej Woli” realizowane przez
Stowarzyszenie „Równowaga”. Koszt realizacji zadania 18 740 zł. Kwota dotacji- 6.000 zł. Całkowity
koszt zadania: 24.740 zł. W ramach zadania odbyły się zajęcia indywidualne z emisji głosu (łącznie 44
godziny). Odbyły się również warsztaty muzyczne, które zwieńczono koncertem pt. „Schowaj mnie”.
14. Zadanie pn.: „Wzbogacanie oferty kulturalnej dla mieszkańców Stalowej Woli” realizowane przez
Lasowiackie Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Stalowej Woli. Koszt realizacji zadania8.141,65 zł. Kwota dotacji- 6.000 zł. Całkowity koszt zadania: 14.141,65 zł. Zadanie obejmowało poznanie
historii i kultury Kazimierza Dolnego nad Wisłą i Nałęczowa oaz wysłuchanie koncertu arii operowych,
operetkowych i melodii świata w Nałęczowie. Obejmowało również wykonawstwo wyrobów artystycznych
w ramach rękodzieła artystycznego w pomieszczeniach CASu.
15. Zadanie pn.: „Wzbogacanie oferty kulturalnej dla mieszkańców Stalowej Woli” realizowane przez
Stowarzyszenie „Strefa Spotkań”- koszt realizacji zadania 11.200 zł. Kwota dotacji 7.000 zł. Całkowity
koszt zadania: 18.200 zł. Dzięki realizacji projektu, udało się osiągnąć cel, jakim było wzmocnienie działań
z zakresu edukacji kulturalnej poprzez organizacje warsztatów językowo-kulturowych, stwarzających okazję
do rozwijania efektywnej komunikacji i przełamania barier w mówieniu w języku obcym. Warsztaty
prowadzone były w formie „kawiarenki językowej”. Przeprowadzono również warsztaty językowokulturowe realizowane wokół historii i kultury krajów anglojęzycznych, hiszpańskojęzycznych oraz Włoch.
16. Zadanie pn.: „Wzbogacanie oferty kulturalnej dla mieszkańców Stalowej Woli” realizowane przez
Jastkowickie Stowarzyszenie Kulturalno- Historyczne „Dziedzictwo i Pamięć”. Koszt realizacji zadania
22 000 zł. Kwota dotacji 14 000 zł. W ramach projektu wzmocniono działania kulturalne, związane z
edukacją historyczną. W celu upowszechniania informacji o lokalnych bohaterach i ważnych historycznie
miejscach, opracowane zostały trasy zwiedzania miejsc pamięci, które następnie udostępniono w formie
mapki na stronie internetowej stowarzyszenia, zachęcając mieszkańców do samodzielnego poznawania
historii.
17. Zadanie pn.: „Wzbogacanie oferty kulturalnej dla mieszkańców Stalowej Woli” realizowane przez
Stowarzyszenie „Razem w Europie”. Koszt realizacji zadania 19 603,52 zł. Kwota dotacji 16 000 zł.
Rezultatem realizacji zadania było zgromadzenie i opracowanie w formie książkowej materiałów
archiwalnych, dokumentujących działalność stalowowolskiego Chóru Kameralnego, który w 2020 roku
obchodził 35-lecie działalności. W efekcie wydana została publikacja jubileuszowa, będąca zwieńczeniem
zeszłorocznych obchodów jubileuszowych.
18. Zadanie pn. „Amadeusz zaprasza” realizowane przez Fundację Wspierania Kultury „Amadeusz”.
Całość zadania 11 479,3 zł. Kwota dotacji 8 000 zł. Rezultatem realizacji zadania było przybliżenie
społeczności miasta muzyki klasycznej o wysokich walorach artystycznych i wykonawczych oraz
pozyskanie coraz większej ilości słuchaczy dla tej dziedziny sztuki.
19. Zadanie pn. „Wybieram taniec” realizowane przez Stowarzyszenie Kulturalne „Proscenium”. Całość
zadania 16 292,27 zł. Kwota dotacji 6 000 zł. Celem operacyjnym projektu było przeprowadzenie działań
kulturalnych ujętych pod wspólnym tytułem „Wybieram taniec”. Działaniem były dwa widowiska taneczne z
okazji Międzynarodowego Dnia Tańca. Oba widowiska poprzedziły warsztaty taneczne, podczas których
tancerze szkolili się pod okiem wykwalifikowanego instruktora.
20. Zadanie pn. „40 lat minęło i jeden… rok” realizowane przez Spółdzielnie Mieszkaniową w Stalowej
Woli. Całość realizacji zadania 15 567,26. Kwota dotacji 8 000 zł. W ramach realizowanego zadania odbyły
się 3 wieczorne koncerty w atrium SDK z cyklu „Muzyka pod Księżycem”. Na początku września
zorganizowano kilkugodzinną imprezę plenerową na Placu Zabaw pt. „40 lat minęło i jeden..rok”. 7
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listopada 2021 roku w ramach zadania odbył się w Sali Spółdzielczego Domu Kultury koncert wokalny z
okazji odzyskania przez Polskę Niepodległości.
21. Zadanie pn. „ Pieśń Powstańcza narodu Polskiego” realizowane przez Stalowowolskie Towarzystwo
Artystyczne „STOWART”. Całość realizacji zadania- 17 400 zł. Kwota dotacji- 12 000 zł. Bezpośrednim
rezultatem zadania są dwa teledyski z utworami patriotycznymi pt. ”Pieśń Powstańcza Narodu Polskiego”,
które zilustrowały następujące wydarzenia:
1) teledysk do utworu „Marsz Żoliborza” – Powstanie Warszawskie 1944,
2) teledysk do utworu „Bywaj Dziewczę Zdrowe” – Powstanie Listopadowe 1830.
22. Zadanie pn. „Na tropie stylu Art. Deco” realizowane przez Stowarzyszenie Kulturalno- Sportowe
Niesłyszących „SURDOSTAL”. Całość zadania- 10 400 zł. Kwota dotacji- 8 000 zł. Projekt przyczynił się
do promowania aktywności z zakresu kultury i sztuki oraz zachowań prospołecznych. Rezultatami są:
1) zapoznanie dzieci z zasadami projektowania strojów w stylu Art Deco podczas realizowanych warsztatów
2) nauka uczestników (mieszkańców Stalowej Woli i członków stowarzyszenia
z dysfunkcjami słuchu) na temat stylu Art Deco na podstawie kryminałów
3) zdobycie umiejętności przetwarzania strojów współczesnych na stronie
w stylu Art Deco – podczas warsztatów „Odnowa dla strojów”.
23. Zadanie pn. „Ze sztuką przez Rozwadów” realizowane przez Stowarzyszenie „Przyjazna Dłoń” .
Całość zadania 11 299,41 zł. Kwota dotacji 8 910 zł. Podczas realizacji zadania publicznego zostały
zrealizowane następujące działania:
1) warsztaty malarskie dla dzieci;
2) warsztaty rękodzielnicze dla dorosłych;
3) Spotkanie z Panem Janem Pukiem – twórcą ludowym i rzeźbiarzem;
4) wizyta w Łążku Garncarskim;
5) warsztaty etnograficzne.
24. Zadanie pn. „Lucjan Trela Pancernik Kieszonkowy” biografia najwybitniejszego stalowowolskiego
sportowca realizowane przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej STAL STALOWA WOLA BOXING
TEAM. Całość realizacji zadania- 24 120 zł. Kwota dotacji 5 000 zł. Rezultatem realizowanego zadania
było przygotowanie, druk oraz dystrybucja książki pt. „Lucjan Trela – Pancernik Kieszonkowy” w wersji
papierowej o biografii sportowej Lucjana Treli – jednego z najwybitniejszych stalowowolskich sportowców.
W dniu 10 września 2021 roku w Rozwadowskim Domu Kultury „Sokół” miała również miejsce promocja
książki.
25. Zadanie pn. „Stalowowolskie Larpo Granie” realizowane przez Stowarzyszenie „STAL FICTION”.
Całość realizacji zadania 9 261,27. Kwota dotacji 4 016,37 zł. W ramach realizowanego zadania
zorganizowano m.in.: 5 turniejów gier planszowych oraz warsztaty z tworzenia grafiki 3D przy użyciu
oprogramowania Blender. Celem szczególnym była popularyzacja fantastyki wśród mieszkańców Stalowej
Woli, poszerzenie wiedzy i wzmocnienie umiejętności członków stalowowolskiego środowiska związanego
z fantastyką poprzez ofertę programu edukacyjno-animacyjnego zadania „Stalowowolskie Larpo-Granie”.

VI. Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ



Zarządzenie Nr 9/21 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 11.01.2021r. w sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Zarządzenie Nr 39/21 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 18 lutego 2021 roku. w sprawie rozstrzygnięcia
konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

26. Piłkarska Spółka Akcyjna STAL STALOWA WOLA. Całość zadania wyniosła 1 040 000 zł. przy
wsparciu finansowym Gminy w kwocie 720 000,00 zł. Organizacja i udział drużyny seniorskiej Stali
Stalowa Wola w rozgrywkach III ligi.
27. ZKS STAL STALOWA WOLA – seniorzy. Całość zadania wyniosła 130 100 zł. przy wsparciu
finansowym Gminy w kwocie 85 000 zł. Organizacja i udział drużyny seniorskiej i grup młodzieżowych w
rozgrywkach ligowych w koszykówce. Prowadzenie zajęć sportowych, treningów i organizacja wyjazdów na
mecze.
28. Klub Sportowy HERAKLES. Całość zadania wyniosła 1 155 765,40 zł. przy wsparciu finansowym
Gminy w kwocie 85 000 zł. Wsparcie finansowe dla grupy kolarskiej VOSTER ATS Stalowa Wola.
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29. Miejski Klub Tenisowy. Całość zadania wyniosła 8 800 zł. przy wsparciu finansowym gminy w kwocie
5 000 zł. Dofinansowanie prowadzenie treningów i zajęć sportowych dla seniorów. Organizacja amatorskich
turniejów w tenisie ziemnym dla seniorów.
30. Klub Piłkarski Kobiet AQUILA. Całość zadania wyniosła 7 200 zł. przy wsparciu finansowym Gminy
w kwocie 5 000 zł. Prowadzenie i organizacja zajęć gry w piłkę nożną. Uczestnictwo w lidze regionalnej w
piłce nożnej kobiet.
31. Parafialny Klub Sportowy SAN Rozwadów. Całość zadania wyniosła 50 000 zł. przy wsparciu
finansowym Gminy w kwocie 40 000 zł. Organizacja i udział w rozgrywkach stalowowolskiej klasy A na
szczeblu podokręgu Stalowa Wola. Rozgrywanie spotkań ligowych w piłce nożnej drużyn seniorskich i grup
młodzieżowych.
32. Miejski Klub Tenisowy Stalowa Wola. Całość zadania wyniosła 24 000 zł. przy wsparciu finansowym
Gminy w kwocie 18 000 zł. Dofinansowanie prowadzenie treningów i zajęć sportowych dla dzieci i
młodzieży szkolnej. Organizacja amatorskich turniejów w tenisie ziemnym.
33. Katolicki Klub Sportowy VICTORIA. Całość zadania wyniosła 142 061 zł. przy wsparciu finansowym
Gminy w kwocie 110 000 zł. Prowadzenie zajęć i organizacja zawodów w lekkiej atletyce dla dzieci i
młodzieży.
34. Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny SPARTA. Całość zadania wyniosła 25 700 zł. przy wsparciu
finansowym Gminy w kwocie 18 000 zł. Prowadzenie zajęć i organizacja zawodów w lekkiej atletyce dla
dzieci i młodzieży.
35. Akademia Piłkarska Stalowa Wola. Całość zadania wyniosła 37 500 zł. przy wsparciu finansowym
Gminy w kwocie 25 000 zł. Uczestnictwo w turniejach i organizacja treningów dla dzieci i młodzieży w
piłce nożnej.
36. Stal Stalowa Wola Boxing Team. Całość zadania wyniosła 32 590,60 zł. przy wsparciu finansowym
Gminy w kwocie 18 000 zł. Uczestnictwo w zawodach bokserskich i organizacja treningów dla dzieci i
młodzieży w boksie.
37. ZKS STAL Stalowa Wola. Całość zadania wyniosła 120 500 zł. przy wsparciu finansowym gminy w
kwocie 60 000 zł. Organizacja i udział drużyn grup młodzieżowych w rozgrywkach ligowych w koszykówce
i piłce nożnej. Prowadzenie zajęć sportowych, treningów i organizacja wyjazdów na mecze.
38. Piłkarska Spółka Akcyjna STAL STALOWA WOLA. Całość zadania wyniosła 70 000 zł., przy
wsparciu finansowym Gminy w kwocie 50 000 zł. Organizacja i udział drużyn grup młodzieżowych w
rozgrywkach ligowych w piłce nożnej. Prowadzenie zajęć sportowych, treningów i organizacja wyjazdów na
mecze.
39. Stowarzyszenie Przyjaciół Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów POKÓJ I DOBRO. Całość
zadania wyniosła 32 780 zł., przy wsparciu finansowym Gminy w kwocie 20 000 zł. Organizacja i
uczestnictwo w treningach i zawodach na ściance wspinaczkowej.
40. Międzyszkolny Klub Sportowy RING Sikorski. Całość zadania wyniosła 8 820 zł., przy wsparciu
finansowym Gminy w kwocie 7 000 zł. Uczestnictwo w zawodach bokserskich i organizacja treningów dla
dzieci i młodzieży w boksie.
41. Stowarzyszenie SALF GULIWER. Całość zadania wyniosła 16 528 zł., przy wsparciu finansowym
gminy w kwocie 10 000 zł. Organizacja turnieju piłki nożnej dla amatorów z Stalowej Woli i okolic.
42. Uczniowski Klub Sportowy SPORTOWA PASJA. Całość zadania wyniosła 14 000 zł., przy wsparciu
finansowym Gminy w kwocie 10 000 zł. Prowadzenie i organizacja zajęć oraz treningów z gry w piłkę
nożną.
43. Klub Kolarski SOKÓŁ Stalowa Wola. Całość zadania wyniosła 13 240 zł., przy wsparciu finansowym
Gminy w kwocie 10 000 zł. Uczestnictwo w zawodach i treningi w kolarstwie tradycyjnym i kolarstwie
górskim.
44. Centrum Sportu Młodzieżowego KUŹNIA KOSZYKÓWKI. Całość zadania wyniosła 37 450 zł.,
przy wsparciu finansowym Gminy w kwocie 20 000 zł. Prowadzenie i organizacja zajęć gry w piłkę nożną.
Uczestnictwo w lidze regionalnej w koszykówce.
45. Klub Sportowy EFEKTOWNI.PL. Całość zadania wyniosła 6 600 zł., przy wsparciu finansowym
Gminy w kwocie 5 000 zł. Organizacja i wyjazdy na turnieje w tenisie ziemnym.
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46. Rozwadowskie Towarzystwo Sportowe RTS. Całość zadania wyniosła 12 500 zł., przy wsparciu
finansowym Gminy w kwocie 10 000 zł. Organizacja spotkań i treningów dla dzieci i młodzieży ze Stalowej
Woli i okolic w mieszanych sztukach walki. Specjalizowanie się w kwestii samoobrony.
47. Stowarzyszenie PRZYJAZNA DŁOŃ. Całość zadania wyniosła 11 550 zł., przy wsparciu finansowym
Gminy w kwocie 9 000 zł. Organizacja biegu ulicznego i zajęć sportowych.
48. Stowarzyszenie Kibiców Stali Stalowa Wola. Całość zadania wyniosła 120 000 zł., przy wsparciu
finansowym Gminy w kwocie 60 000,00 zł. Prowadzenie na terenie Miasta Stalowej Woli otwartego ośrodka
Kibice Razem. Spotkania kibiców z zawodnikami, zarządem Klubu, organizacja okolicznościowych
wydarzeń (np. Dzień Kobiet, Dzień Dziecka).

ZAKRESU EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA
PRZYRODNICZEGO:

VIII. Z


ZARZĄDZENIE NR 37/21 PREZYDENTA MIASTA STALOWEJ WOLI z dnia 16 lutego 2021 roku w
sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zwierząt
pod nazwą: Opieka nad wolno żyjącymi i bezdomnymi kotami z terenu Stalowej Woli



ZARZĄDZENIE Nr 71/21 PREZYDENTA MIASTA STALOWEJ WOLI z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie
rozstrzygnięcia konkursu na wsparcie zadania publicznego z zakresu ochrony zwierząt pod nazwą: Opieka nad
wolno żyjącymi i bezdomnymi kotami z terenu Stalowej Woli

49. Fundacji Kocia Wyspa- całkowity koszt zadania- 96 652,32. Kwota dotacji-75.000 zł.
W ramach zadania zapewniono opiekę nad wolno żyjącymi i bezdomnymi kotami z terenu Stalowej Woli.
Zakupiono karmę, środki czystości oraz akcesoria. Dokonywano sterylizacji. Zapewniono kotom opiekę
weterynaryjną.

VIII. Z ZAKRESU PROMOCJI I ORGANIZACJI WOLONTARIATU




Zarządzenie Nr 65/21 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku
emerytalnym, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób, promocji i organizacji wolontariatu.
Zarządzenie 108/21 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku
emerytalnym, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób, promocji i organizacji wolontariatu.

50. Zadanie pn. „Promocja i organizacja wolontariatu - Wolontariat jest cool”- zadanie realizowane
przez Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej „Spectrum” - kwota dotacji: 8.000 zł. Wkład własny
2.950 zł. Całkowity koszt zadania: 10.950 zł. Celem zadania było wsparcie i promocja wolontariatu. W
ramach zadania odbyło się szkolenie pn. „Dlaczego warto zostać wolontariuszem?”, oraz szkolenie pn.
„Porozmawiajmy o wolontariacie – komunikacja w grupie”, organizowano spotkania integracyjne i
przeprowadzono inicjatywy społeczne. Został również zorganizowany konkurs plastyczny dla
przedszkolaków i młodzieży szkolnej. Zorganizowano Galę Wolontariatu 2021, podczas której
podziękowano i wyróżniono w sposób szczególny laureatów w konkursach plastycznych oraz w konkursie
na Wolontariusza Roku 2021.

IX Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM



Zarządzenie Nr 360/19 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym.
Zarządzenie nr 3/20 Prezydenta Miasta z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia realizacji zadania
publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym).

51. Zadanie pn. „Prowadzenie Specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na
os. Podlesie”, Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi „Oratorium”.
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Kwota dotacji: 447 000 zł. Całość zadania 706 432,67 zł. Celem zadania było objęcie specjalistyczną opieką
oraz pomocą terapeutyczną dzieci i młodzież posiadającą niekorzystną dla ich rozwoju psychospołecznego,
intelektualnego i moralnego sytuację rodzinną. W ramach zadania realizowano zajęcia socjoterapeutyczne,
programy rozwojowo-terapeutyczne oraz pracę indywidualną z podopiecznymi jak również z ich rodzicami.
W 2021 roku 88 dzieci w szczególności z rodzin dotkniętych problemami społecznymi (w tym z problemem
alkoholowym) zostało objętych specjalistyczną pomocą. Poszerzono ich kompetencje życiowe poprzez
szeroką gamę zajęć edukacyjnych, profilaktycznych, sportowych oraz rekreacyjnych.
Zwiększono kompetencje wychowawcze rodziców tych dzieci dzięki konsultacjom pedagogicznym i
wsparciu psychologa. Przyspieszono rozwój dzieci i młodzieży w strefach: intelektualnej, fizycznej
i społecznej dzięki szerokiej gamie zajęć edukacyjnych, sportowych i profilaktycznych. Systematycznie
wdrażano dzieci i młodzież do prowadzenia zdrowego stylu życia (sport, rekreacja, sposób żywienia).
Dzięki psychoprofilaktyce i psychoedukacji zwiększono kompetencje społeczne dzieci w zakresie
podejmowania decyzji, radzenia sobie ze stresem, umiejętności odmawiania, konstruktywnego rozwijania
konfliktów itp. Integrowano dzieci wywodzące się z różnych środowisk, dzięki czemu zmniejszono
występowanie zjawiska wykluczenia społecznego. Wypromowano grupę liderów młodzieżowych.
Rozwijano wolontariat umożliwiając prowadzenie świadczeń o charakterze wolontarystycznym oraz
zwiększając kompetencje wychowawcze i pedagogiczne wolontariuszy (6 wolontariuszy).
52. Zadanie pn. Prowadzenie opiekuńczej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na os.
Rozwadów. Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów
„Pokój i Dobro”. Dofinansowanie z Gminy 60 000 zł. Całość zadania: 77 517,08 zł. Liczba uczestników 37
dzieci w wieku od 7 do 16 lat. Zajęcia odbywały się w cyklu tygodniowym, który opatrzony był tematem
tygodnia. Każdy dzień miał inne przeznaczenie: poniedziałek wprowadzał temat tygodnia, wtorek był
plastyczny, środa- kulinarna, czwartek sportowy, a piątek podsumowywał temat tygodnia. W 2021 roku
postawiono duży nacisk na zajęcia ruchowe, sportowych oraz na świeżym powietrzu. Odbyły się spotkania z
instruktorem tańca ludowego. Dzieci uczestniczyły w przedstawieniu w wykonaniu Teatru Eden, zajęciach z
chustą Klanzą oraz z innym sprzętem animacyjnym. Odbywały się zajęcia na sztucznej ściance
wspinaczkowej. Uczestnicy półkolonii poszerzyli swoją wiedzę o naszym regionie poprzez udział w
zajęciach tematycznych. Uczyli się jak aktywnie i w sposób kreatywny spędzić swój wolny czas.
Kształtowali postawy asertywności oraz wrażliwości na potrzeby innych, a także poznawali umiejętności
współpracy w grupie.
53. Zadanie pn. Prowadzenie opiekuńczej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na os.
Metalowców- realizowane przez Stowarzyszenie Trzeźwościowo-Kulturalne „Alternatywa”. Dotacja z
Gminy w wysokości 80 000 zł. Całość zadania 89 245,66 zł. W 2021 roku do świetlicy uczęszczało 32
uczestników w wieku od 6 roku życia. Dzieci i młodzież uczestniczyła m.in. w zajęciach:
- sportowych (piłka nożna, siatkówka, siłownia, zajęcia na sali sportowej świetlicy „Uśmiech”);
- muzycznych (karaoke, zajęcia taneczne z elementami choreografii);
- filmowych (oglądanie różnych gatunków filmowych, dyskusja, zajęcia tematyczne);
- grach z elementami zabawy (gry i zabawy podwórkowe, gry stolikowe, gry pozwalające rozładować
nagromadzone napięcie);
- plastycznych (zajęcia z użyciem surowców naturalnych tj. m.in. kamień, liście, makaron, ryż, kasza itp.);
- teatralnych (zajęcia z dramy, przygotowywanie i wystawianie sztuk, zapoznanie się z warsztatem
aktorskim);
- terapeutycznych (zajęcia z elementami muzykoterapii, metody relaksacyjne, gry i zabawy przeciw agresji,
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci w wieku 6-12 lat);
- socjoterapeutycznych (wyrażanie własnych emocji, rozwiązywanie sytuacji problemowych, techniki
negocjacji, mediacji równieśniczych, podejmowania decyzji i branie za nie odpowiedzialności, rozwijanie
umiejętności i potencjału młodych ludzi, wspieranie w odnajdywaniu prawdziwych wartości życiowych).
Przez cały rok propagowany był aktywny i zdrowy tryb życia. Udzielana była także pomoc w odrabianiu
lekcji.
54. Zadanie pn: Prowadzenie opiekuńczej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na os.
Hutnik realizowane przez Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej „Pryzmat”. Dofinansowanie 33 456,84 zł,
całość zadania: 35 292,84 zł. Liczba uczestników 25 dzieci. Podczas 444 godzin zajęć świetlicowych odbyły
się zajęcia m.in. o tematyce: „grupa i ja”, „rodzina w życiu człowieka”, „o zdrowym trybie życia”, oraz na
tematy bezpieczeństwa. Odbywały się również liczne zajęcia na świeżym powietrzu, gry i zabawy stolikowe,
wyjścia do kina oraz do parku wodnego w Parku Miejskim. Świetlica oferowała dzieciom pomoc
w odrabianiu lekcji. Dzieci i młodzież uczestnicząca w zajęciach nabywała wiedzę i umiejętności zarówno w
wymiarze rozwojowym (poznawanie siebie ) jak i edukacyjnym.
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55. Zadanie pn. „Prowadzenie Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej”
realizowane przez Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „Integracja”. Dotacja w wysokości: 334
500 zł. Całość zadania: 984 500 zł. Celem zadania było przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w
szczególności poprzez udzielanie pomocy psychologicznej osobom jej doświadczającym oraz zapewnienie
schronienia. Świadczona była pomoc interwencyjna i terapeutyczna. W okresie od stycznia do grudnia, sesje
prowadzone przez terapeutów SOWiIK odbywały się w trybie ciągłym,s pomimo wprowadzenia zagrożenia
epidemiologicznego. Udzielono pomocy 203 mieszkańcom Stalowej Woli w 1729 spotkaniach (sesjach). W
Hostelu przebywało w sumie 13-stu mieszkańców Stalowej Woli (7 dorosłych i 6 dzieci) przez 569
osobodni.
ZADANIA Z POMINIĘCIEM OTWARTEGO KONKURSU OFERT (TZW. „MAŁE GRANTY”):
1. „Lato z rodzinką”
Realizowane przez Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej „SPECTRUM” – kwota dotacji
10.000 zł. Wkład własny 2.604 zł. Całkowity koszt zadania: 12.604 zł.
Głównym celem zadania był wzrost aktywności i integracji mieszkańców Stalowej Woli, w
szczególności rodzin z dziećmi zamieszkałych na Osiedlu Fabrycznym. W ramach zadania
zorganizowano rodzinne spotkania edukacyjno-integracyjne, warsztaty „Rodzice dzieciom”, a także
wycieczki integracyjne do Gospodarstwa Agroturystycznego „Madejówka” w Obojnej, oraz do
„Magicznych Ogrodów” w Janowcu.
2. „Zdrowy i aktywny Senior”
Realizowane przez Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w formie powierzenia – kwota
dotacji 9.968,64 zł.
Głównym celem zadania była skuteczna edukacja prozdrowotna stalowowolskich seniorów na rzecz
ich pomyślnego starzenia się, zapobieganie chorobom somatycznymi psychicznym oraz zwiększenie
aktywności ruchowej tej grupy wiekowej. W ramach zadania przeprowadzono wykłady i ćwiczenia z
psychologiem, wykłady i warsztaty z dietetykiem a także zajęcia rekreacyjno-ruchowe „Zdrowy
kręgosłup” oraz Nordik Walking.
3. „Uroczystość z okazji Międzynarodowego Dnia Niewidomego”
Realizowane przez Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki Koło Powiatowe w Stalowej
Woli – kwota dotacji 2.775 zł. Wkład własny 700 zł. Całkowity koszt zadania: 3.475 zł.
Głównym celem zadania było zorganizowanie uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia
Niewidomego dla osób niewidomych, słabowidzących oraz ociemniałych i ich przewodników.
4. „Międzypokoleniowa Wigilia – Wigilia dawniej, a dziś”
Realizowane przez Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki Koło Powiatowe w Stalowej
Woli – kwota dotacji 823,47 zł. Wkład własny 98,05 zł. Całkowity koszt zadania: 921,52 zł.
Głównym celem zadania było zorganizowanie uroczystej kolacji wigilijnej dla osób niewidomych i
słabowidzących, oraz ociemniałych wraz z przewodnikami.
5. „Nareszcie razem- półkolonie”- Zadanie realizowane przez
Stalowowolskie Społeczne
Towarzystwo Oświatowe. W ramach zadania zorganizowana została półkolonia dla 15 dzieci w
wieku 7-11 lat. Odbyły się m.in. zajęcia sportowe, plastyczne, muzyczne, , warsztaty malarskie z
elementami rozwoju inteligencji emocjonalnej, dogoterapia, zabawy na świeżym powietrzu oraz
warsztaty florystyczne. Dofinansowanie z Gminy Stalowa Wola wyniosło 4.294,22, natomiast
całkowity koszt zadania to 9809,04 zł.
6. „Chociaż mam niewiele lat, pragnę zwiedzić mój kraj”- Zadanie realizowane przez
Stowarzyszenie Przyjaciół Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów „Pokój i Dobro”. W ramach
zadania odbył się 7 dniowy wyjazd kolonijny w okolice Zakopanego dla 29 dzieci ze Stalowej Woli.
Dotacja- 4000 zł. Całość zadania: 39 269,52 zł.
7. „W poszukiwaniu bursztynu”- Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie „Przyjazna Dłoń”. W
ramach zadania odbył się wyjazd kolonijny nad morze Bałtyckie dla 32 dzieci i młodzieży z Gminy
Stalowa Wola. Dofinansowanie z Gminy Stalowa Wola to 10.000 zł, natomiast całość zadania
wyniosła 50.650 zł.
8. „Wakacje z Bogiem”- Zadanie realizowane przez Parafię Rzymsko-Katolicką pw. Św. Floriana
wyjazd kolonijny nad morze Bałtyckie dla 45 stalowowolskich dzieci i młodzieży. Dofinansowanie:
5.345 zł. Całość zadania: 70 330 zł.
9. „Program profilaktyczny dla sprzedawców napojów alkoholowych” realizowany przez Fundację
Centrum Działań Profilaktycznych. Dofinansowanie z Gminy Stalowa Wola- 10 000 zł. Całość
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zadania- 11 100 zł. Celem programu było ograniczenie naruszeń prawa w zakresie sprzedaży i
podawania napojów alkoholowych osobom nieuprawnionym, w tym szczególnie dzieciom i
młodzieży, oraz zwiększenie ilości sprzedawców, którzy kontrolują dowody osobiste młodo
wyglądających klientów oraz nie sprzedają alkoholu osobom nietrzeźwym. W ramach zadania
podjęta została próba zakupu alkoholu przez osobę pełnoletnią, ale której wygląd budził wątpliwości
co do jej pełnoletności. Program został przeprowadzony w 151 punktach sprzedaży napojów
alkoholowych na terenie Gminy Stalowa Wola. W 46% punktów sprzedaży napojów alkoholowych
sprzedawca nie poprosił o dowód osobisty. W ramach zadania przeszkolono około 200 sprzedawców
i przedsiębiorców przypominając im o prawnych konsekwencjach sprzedaży alkoholu nieletnim. We
wszystkich skontrolowanych punktach sprzedaży alkoholu pozostawiono materiały szkoleniowe.
„Ku wolności- koncert profilaktyczny” Zadanie realizowane przez Stalowowolskie Społeczne
Towarzystwo Oświatowe. Dofinansowanie z Gminy- 4 900 zł. Całość zadania: 5550 zł. W ramach
zadania członkowie grupy „Wyrwani z niewoli” przedstawili swoje doświadczenia życiowe oraz
wykonali autorskie utwory muzyczne uświadamiając ponad 200 uczestników (uczniów sześciu
stalowowolskich szkół średnich), o zagrożeniu dla zdrowia, życia oraz rozwoju osobowości , które
wynikają z używania substancji psychoaktywnych. Uczestnicy koncertu otrzymali ulotki z adresami
instytucji, w których można szukać pomocy i wsparcia w przypadku problemów wynikających z
używania substancji psychoaktywnych. Problem uzależnień był kontynuowany na lekcjach
wychowawczych w szkołach. Uczniowie dyskutowali na temat uzyskanych informacji, skupili się na
wskazywaniu sposobów radzenia sobie ze stresem, wskazywaniu negatywnych skutków nałogów
oraz opracowywaniu metod szukania ratunku w przypadku już pojawiających się kłopotów.
Zadanie pn. „Opieka nad bezdomnymi zwierzętami” realizowane przez Stalowowolskie
Stowarzyszenie Opieki nad Zwierzętami. Kwota dotacji: 10 000 zł. Wkład własny: 20 000 zł.
Całkowity koszt zadania: 30.000 zł. W ramach zadania zapewniono opiekę nad bezdomnymi psami.
Dożywiano je, dokonywano sterylizacji i kastracji. Prowadzono profilaktykę przeciwkleszczową.
Zadanie pn. „Poznawanie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego Polski na
Polesiu i Podhalu” realizowane przez Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze Oddział im.
Aleksandra Patkowskiego w Sandomierzu. Całość zadania 22 118, 75 zł. Kwota dotacji 9 745 zł.
Zadanie składało się z dwóch części. Na potrzeby jego realizacji zostały zorganizowane dwa wyjazdy
dla 25 osób ze Stalowej Woli: trzydniowy wyjazd na Polesie oraz pięciodniowy wyjazd w Tatry.
Uczestnicy wyjazdu poznali dziedzictwo kulturowe, przyrodnicze i historyczne Polesia i Podhala.
Zadanie pn. „Trzy regiony- trzy historie” realizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci
i Młodzieży „AZYMUT”. Całość zadania 26 091,01. Kwota dotacji 9 800 zł. Uczestnikami zadania
byli mieszkańcy Stalowej Woli, w tym członkowie Klubu Podróżnika Stowarzyszenia „Azymut” –
łącznie 30 osób. Głównym celem zadania było poznanie dziedzictwa kultury i dziedzictwa
narodowego trzech regionów Polski, tj.: Kazimierza Dolnego, Ojcowskiego Parku Narodowego oraz
Bieszczad. Celem projektu było również zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków
wystąpienia COVID-19 w obszarze turystyki.
Zadanie pn. „Wielkanocne Alleluja” realizowane przez Stalowowolskie Towarzystwo Artystyczne
„STOWART”. Koszt całości zadania- 14 400 zł. Kwota dotacji- 10 000 zł. Zrealizowany został
projekt zakładający przygotowanie utworu-kompozycji – „Alleluja” z Oratorium Mesjasz autorstwa
G.F. Haendla dla uczczenia Zmartwychwstawania Pańskiego. Do utworu został nagrany teledysk.
Udział w teledysku wzięły zespoły zrzeszone w STOWARCIE- 50 osób oraz 35 muzyków z
Nadsańskiej Orkiestry Kameralnej z MDK pod dyr. Edwarda Horoszko. Zrealizowany projekt w
formie online cieszył się dużą popularnością.
Zadanie pn. „Królowa Śniegu” realizowane przez Stowarzyszenie Kulturalne „Proscenium”. Całość
realizacji zadania 15 213,78 zł. Kwota dotacji 10 000 zł. „Królowa Śniegu” to rewia świątecznozimowa dla całej rodziny, oparta na baśni H. Ch. Andersena. Historia została opowiedziana na
deskach Spółdzielczego Domu Kultury przy pomocy ruchu i muzyki. Ponad 80 dzieci na scenie,
wspaniałe kostiumy, świetna świąteczna muzyka i choreografia. Premiera widowiska odbyła się 19
grudnia 2021r.
Zadanie pn. „Dzieci Dzieciom” realizowane przez Spółdzielnie Mieszkaniową w Stalowej Woli.
Całość zadania- 7 277,05 zł. Kwota dotacji 5 300 zł. Zadanie zostało zrealizowane
w Spółdzielczym Domu Kultury i na Centralnym Placu Zabaw Spółdzielni Mieszkaniowej
w Stalowej Woli. We wszystkich przedsięwzięciach związanych z realizacją zadania wzięło udział
około 500 osób. Zrealizowano dwie imprezy dla dzieci. Podczas imprezy występowały dzieci z grup
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tanecznych, z koła teatralnego „VI Akt” i młodzież ze Studia Wokalnego VIVO Spółdzielczego
Domu Kultury.
Zadanie pn. „Przegląd Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów „Bo radość jest w nas”
PATAS 2021” realizowane przez Stowarzyszenie równowaga. Całość zadania 11 500 zł. Kwota
dotacji 10 000 zł. Zorganizowany został Przegląd Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów pn.
„Bo radość jest w nas”. Przegląd obejmował następujące kategorie muzyczne: soliści, duety, zespoły
wokalne i chóry. Odbył się w ramach Dni Seniora.
Zadanie pn. Koncert „Młodym być i więcej nic” realizowany przez Stowarzyszenie
„Równowaga”. Całość zadania 11 500 zł. Kwota dotacji 10 000 zł. Od sierpnia do października grupa
seniorów ok. czterdziestoosobowa brała udział co tydzień w próbach przygotowujących koncert
„Młodym być i więcej nic”. Koncert odbył się 9 października i otwierał Dni Seniora w Stalowej
Woli. Udział w koncercie wzięło ok. 180 osób.
Stowarzyszenie CHARAKTERNI RAZEM. Całość zadania wyniosła 9 660 zł. przy wsparciu
finansowym Gminy w kwocie 7 460 zł. Organizacja turnieju piłki nożnej dla amatorów z Stalowej
Woli i okolic.
Stalowowolski Klub Biegacza. Całość zadania wyniosła 26 000 zł., przy wsparciu finansowym
Gminy w kwocie 10 000 zł. Organizacja biegu ulicznego pn. IX Stalowa Dycha.
Rozwadowskie Towarzystwo Sportowe RTS. Całość zadania wyniosła 12 000 zł., przy wsparciu
finansowym Gminy w kwocie 9 700 zł. Organizacja spotkań i treningów dla dzieci i młodzieży ze
Stalowej Woli i okolic w ogólnorozwojowych zajęciach sportowych.
Stal Stalowa Wola Boxing Team. Całość zadania wyniosła 13 680 zł., przy wsparciu finansowym
Gminy w kwocie 5 000 zł. Uczestnictwo w zawodach bokserskich i organizacja treningów dla dzieci
i młodzieży w boksie.
Stalowowolskie Stowarzyszenie AIKIDO SAGAKU. Całość zadania wyniosła 15 000 zł. przy
wsparciu finansowym Gminy w kwocie 10 000 zł. Organizacja spotkań i treningów dla dzieci
i młodzieży ze Stalowej Woli i okolic w mieszanych sztukach walki. Specjalizowanie się w kwestii
samoobrony.
Stalowowolskie Stowarzyszenie FIGHTSPORTS Stalowa Wola. Całość zadania wyniosła 11 500
zł., przy wsparciu finansowym Gminy w kwocie 10 000 zł. Organizacja spotkań i treningów dla
dzieci i młodzieży ze Stalowej Woli i okolic w mieszanych sztukach walki. Specjalizowanie się
w kwestii samoobrony.
Klub Wędkarski TEAM SAN Stalowa Wola. Całość zadania wyniosła 21 000 zł., przy wsparciu
finansowym Gminy w kwocie 5 000 zł. Dofinansowanie organizacji turnieju wędkarskiego. Udział
w turnieju brać mogły zarówno dzieci jak i dorośli. Do wszystkich grup wiekowych były
dostosowane odpowiednie kategorie.

Wszystkie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 Ustawy
o pożytku publicznym i wolontariacie złożyły sprawozdanie końcowe ze zrealizowanych zadań.
Przeprowadzono 12 kontroli realizacji zadań dotowanych ze środków publicznych. Kontrolowano
m.in.: zakres realizacji zadań, prawidłowość wykorzystania środków publicznych oraz prowadzoną
dokumentację.
W 2021 roku Gmina Stalowa Wola przekazała dotację dla organizacji pozarządowych w ramach
otwartych konkursów ofert oraz tzw. „małych grantów” w wysokości 3 155 886,03 zł (otwarty konkurs
ofert- 2 961 774,79 zł, małe granty- 194 111,30 zł.).
Miasto Stalowa Wola współpracowało również z organizacjami pozarządowymi, na podstawie art. 7
ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, dofinansowując
przedsięwzięcia budujące pozytywny wizerunek Miasta Stalowej Woli:
1. Stowarzyszenie Folklorystyczne "Majdaniarze" - dofinansowanie XXVII Międzynarodowych Spotkań
Poetów "Wrzeciono 2021". - 500 zł brutto
2. Stowarzyszenie Literackie "Witryna" - wsparcie kosztów wydania tomiku poezji. - 1 000 zł brutto
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3. Fundacja im. Mikołaja z Radomia - wsparcie finansowe organizacji XXXI Międzynarodowego
Festiwalu Muzycznego Stalowa Wola - Rozwadów 2021 (podpisano umowę) - 30 000 zł brutto.
4. Klub PTTK "Łazik" - dofinansowanie wyjazdu do Nasicznego w Bieszczadach. - 1 000 zł brutto.
5. Stowarzyszenie Literackie "Witryna" - wsparcie finansowe publikacji okolicznościowego zbiorku
literackiego. - 1 000 zł brutto.
6. Fundacja Wspierania Kultury "Amadeusz" - ufundowanie nagród dla laureatów konkursu. - 500 zł
brutto.
7. Stowarzyszenie Łączności i Pomocy Rodakom we Lwowie i na Kresach - dofinansowanie kosztów
transportu przedstawicieli stowarzyszenia, którzy byli uczestnikami ponownego poświęcenia kościoła św.
Stanisława Kostki w Ciemierzyńcach na Ukrainie. - 1 000 zł brutto
8. Klub PTTK "Łazik" - dofinansowanie wyjazdu do Murzasichla - 1 200 zł brutto
9. Stowarzyszenie Uniwersyteckie Srebrne Lata - dofinansowanie wyjazdu o charakterze edukacyjnokulturowym. - 2 000 zł brutto
10. Lasowiackie Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Stalowej Woli - dofinansowanie
wyjazdu o charakterze edukacyjno-kulturowym. - 1 500 zł brutto
11. Lasowiackie Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Stalowej Woli - dofinansowanie
wyjazdu o charakterze edukacyjno-kulturowym. - 1 500 zł brutto.
12. Lasowiackie Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Stalowej Woli - wsparcie
finansowe dla zespołu EmStal z przeznaczeniem na zakup wyposażenia oraz koszulek z herbem Miasta
Stalowej Woli - 1 800 zł brutto.
13. Lasowiacki Hufiec ZHP Stalowa Wola - dofinansowanie kosztów związanych z transportem dla 50
druhów i druhen na Jasną Górę. - 1 700 zł brutto.
14. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Azymut" - dofinansowanie kosztów transportu wyjazdu
na Podhale dla uczestników zadania realizowanego przez Stowarzyszenie w ramach programu na Rzecz
Osób Starszych "Aktywni+" - 1 500 zł brutto.

W 2021 roku Prezydent Miasta udzielił honorowego patronatu działaniom lub programom:
1. Klub Wędkarski Team San Stalowa Wola- III Boleń Sanu
2. Giganci Programowania – III edycja akcji „ Szkoła z Gigantami”
3. KKS Victoria – 63. Otwarte Mistrzostwa Stalowej Woli w Lekkiej atletyce
4. Polski Klub Ekologiczny -Konkurs na najładniejszą sadzonkę lawendy
5. Skoda-Buława – Wydarzenie „ Uwolnij energię w Vivo”
6. Społeczna Szkoła Podstawowa – Rodzinna gra z patronami parku”
7. Miejska Biblioteka Publiczna – projekt „ Dawno, dawno temu…odkurzamy biblioteczne półki”
8. Fundacja Artystyczna Gamon – Nadwiślański Fashion Week
9. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Piknik „ Wakacje – czas start”
10. Krajowe Stowarzyszenie Eksporterzy Rzeczypospolitej Polskiej – Kongres Eksportu 2021
11. Giganci Programowania – Koduj z Gigantami”
12. TV Trwam – Koncert Stalowa Wola jednego serca
13. Muzeum Regionalne – Piknik Puszczański
14. Wyższa Szkoła Wymiaru Sprawiedliwości – Ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę magisterską i
doktorską
15. OSP Charzewice – Piknik Charzewicki pieczony ziemniak
16. PSM w Stalowej Woli- Jubileusz PSM w Stalowej Woli
17. Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie- Konferencja „ Zadania dyrektora i
organu prowadzącego w kontekście zmian i wyzwań współczesnej edukacji”
18. Podkarpacki organizator kongresów i konferencji – III edycja Podkarpackiego Kongresu
Gospodarczego
19. Stowarzyszenie Literackie Witryna – Promocja Almanachu ST „ Spojrzenie 7”
20. MOPS Stalowa Wola – Akcja „ Stalowowolska Paczka Pomocy, edycja 2021”
21. Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej Spectrum – Konkursy „ Pomaganie jest cool” oraz
„Wolontariusz Roku 2021”
22. KKS Victoria – XXIX Bieg Niepodległości
23. Muzeum Regionalne – „ Międzymiastowy Interaktywny Turniej Wiedzy o COP”
24. Fundacja Przywroćmy Pamięć - 159. Rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
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25. Giganci Programowania – „ Giganci programowania 10 edycja”
26. Przedszkole Niepubliczne "Chatka Misia" - V edycja przeglądu pt. "Książka czeka...na
przedszkolaka i uczniaka";
27. Fundacja im. Mikołaja z Radomia - XXXI Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Stalowa Wola Rozwadów 2021;
28. Biuro Wystaw Artystycznych w Sandomierzu - konkurs i wystawa "PORÓWNANIA 30".

Poniżej znajduje się wykaz organizacji pozarządowych, którym Gmina Stalowa Wola w roku
2021 udzieliła wsparcia rzeczowego:

Nazwa
Stowarzyszenie
Kibiców Stali Stalowa
Wola
Polski Związek
Niewidomych
Koło Powiatowe w
Stalowej Woli
Stowarzyszenie
Kulturalno-Sportowe
Niesłyszących
„Surdostal”

Rodzaj
umowy

Pow. użyt.

ul. Popiełuszki 40

106,32 m2

najem

obowiązywała w
2021 r.

-

ul. Popiełuszki
4/11

48,48 m2

użyczenie

obowiązywała w
2021 r.

-

3,34 m2
ul. Popiełuszki 4/14
i 17

59,93 m

2

użyczenie

obowiązywała w
2021 r.

-

ul. Popiełuszki 4/16

62,54 m2

użyczenie

obowiązywała w
2021 r.

-

ul. Popiełuszki 4/20

49,98 m2

użyczenie

obowiązywała w
2021 r.

-

ul. Popiełuszki 4/21

21,70 m2

użyczenie

obowiązywała w
2021 r.

-

Ul. Popiełuszki
4/25

60,30 m2

użyczenie

-

23.08.202
1r.

ul. Popiełuszki 4/27

16,41 m2

użyczenie

obowiązywała w
2021 r.

-

użyczenie

28.06.202
obowiązywała w 1r. (zawarta
2021 r
na kolejny

Fundacja KEDYW
Światowy Związek
Żołnierzy AK
Stowarzyszenie
Łączności i Pomocy
Rodakom we Lwowie i
na Kresach
Stowarzyszenie na
Rzecz Osób
Dotkniętych Przemocą
w Rodzinie
„TARCZA”
STOWART
Stalowowowlskie
Towarzystwo
Artystyczne
Stowarzyszenie
YACHT KLUB
Podkarpackie
Stowarzyszenie
Poszukiwaczy „Ocalić
od Zapomnienia”
Stowarzyszenie
YACHT KLUB
Stowarzyszenie
Rehabilitacyjne Kobiet
po Mastektomii

okres
Data
obowiązywania zawarcia
umowy
umowy

Adres lokalu

ul. Popiełuszki 4/28

19,85 m2

okres)

ul. Kwiatkowskiego
(dawna brama nr 1
HSW)
ul. Popiełuszki 4/30 i
31

21,14 m2

użyczenie

-

14.07.202
1r.

użyczenie

obowiązywała w
2021 r.

-

20,63 m2
19,14 m

2
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„AMAZONKA”
Polski Klub
ul. Popiełuszki 4/32
Ekologiczny
„Przyjaciele Ziemi”
Stowarzyszenie Stalowi
ul. Popiełuszki 4/35
Patrioci
Stowarzyszenie STAL
FACTION
Stowarzyszenie
Inżynierów i
Techników
Mechaników Polskich
Oddział w Stalowej
Woli
Międzyzakładowa
Organizacja
Związkowa HSW
Związku Zawodowego
Inżynierów i
Techników
Fotograficzne
Stowarzyszenie Zwykłe
„KADR”
Polski Związek
Emerytów, Rencistów i
Inwalidów
„AZYMUT”
Stowarzyszenie na
Rzecz Dzieci i
Młodzieży
„Alternatywa”
Stowarzyszenie
Trzeźwościowo Kulturalne
ZHP

20,60 m2

użyczenie

16,72 m2

użyczenie

ul. Popiełuszki 4/36

18,59 m2

ul. Popiełuszki 4/33

61,19 m2

obowiązywała w
2021 r.
obowiązywała do
30.11.2021r.

użyczenie

-

-

1.12.2021r
.

obowiązywała w
2021r.

-

9,97 m2

ul. Kwiatkowskiego 1

12,71 m2

użyczenie

(piwnica)

użyczenie

-

umowa
rozwiązana z
dniem
10.05.2021r.

ul. Hutnicza 8

30,48 m2

użyczenie

-

01.07.2021r.

ul. Hutnicza 8

2

ul. Staszica 14

182,97 m2

22,68 m

2

ul. Hutnicza 8

153,10 m

ul. Hutnicza 8

72,74 m2
136,51 m2
(piwnice)

ul. Hutnicza 8

48,92 m2

Polski Komitet Pomocy
ul. Hutnicza 8
Społecznej

161,93 m2

PCK

obowiązywała w
2021 r.

zawarta na
obowiązywała w
użyczenie
czas
2021r.
nieokreślony

najem

zawarta na
obowiązywała w
czas
2021r.
nieokreślony

zawarta na
obowiązywała w
użyczenie
czas
2021r.
nieokreślony
zawarta na
obowiązywała w
użyczenie
czas
2021r.
nieokreślony
zawarta na
obowiązywała w
użyczenie
czas
2021r.
nieokreślony
Stalowa Wola, dnia 10 maja 2022 rok
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