
Radomsko, 23 lutego 2022 r.  

W  wyniku  rozstrzygnięcia  otwartego  konkursu  ofert  na  wsparcie  realizacji  zadań  publicznych
w zakresie:

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2022

uwzględniając rekomendacje Komisji  Konkursowej  Prezydent  Miasta Radomska podjął  decyzję
o wsparciu finansowym realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe:

Zadanie  I: Edukacja kulturalna i  artystyczna mieszkańców Radomska (stałe formy pracy

artystycznej) - przeznaczona kwota: 40.000,00 zł: :  

1. „Edukacja  kulturalna  i  artystyczna  mieszkańców  Radomska  (stałe  formy  pracy

artystycznej)”   dla Stowarzyszenia Muzyki Chóralnej CANTABILE – propozycja dotacji:

11 000,00 zł,

2. „Edukacja  kulturalna  i  artystyczna  mieszkańców  Radomska  (stałe  formy  pracy

artystycznej)”  dla  Towarzystwa  Śpiewaczego  im.  S.  Moniuszki  –  propozycja  dotacji:

19 000,00 zł, 

3. „Warsztaty  teatralne”  dla  Stowarzyszenia  TEATR  ŹRÓDŁO  –  propozycja  dotacji:

7.000,00 zł,

4. „Zajęcia  dydaktyczne  dwa  razy  w  tygodniu.  Nauka  i  aranżacja  pieśni  o  różnorodnej

tematyce w wykonaniu chóru, duetów  i solistów w układzie jedno i dwugłosowym.” dla

Chóru Seniorów „Romantica” - propozycja dotacji: 3 000,00 zł.

Zadanie  II: Wspieranie  organizowanych  na  terenie  miasta  wydarzeń  kulturalnych

i artystycznych o charakterze ponadregionalnym - przeznaczona kwota: 50.000,00 zł: 

Z  uwagi  na  stwierdzenie  uchybień  formalnych  w ofertach  złożonych  na  w/w zadanie  oferenci

zostali  wezwani  do  ich  uzupełnienia.  Konkurs  w  tym  zakresie  zostanie  rozstrzygnięty

w późniejszym terminie, po uzupełnieniu przez oferentów wskazanych błędów. 

Zadanie  III: Wspieranie  organizowanych  na  terenie  miasta  wydarzeń  kulturalnych

i artystycznych o charakterze lokalnym i środowiskowym – przeznaczona kwota: 16.000,00 zł:

Z  uwagi  na  stwierdzenie  uchybień  formalnych  w ofertach  złożonych  na  w/w zadanie  oferenci

zostali  wezwani  do  ich  uzupełnienia.  Konkurs  w  tym  zakresie  zostanie  rozstrzygnięty
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w późniejszym terminie, po uzupełnieniu przez oferentów wskazanych błędów. 

Z powodu niespełnienia wymogów określonych w ogłoszeniu o konkursie, oferta złożona przez

Stowarzyszenie  „Kuźnia  Kowalowiec”  -  „Festyn  Rodzinny  –  Dzień  Mniejszości  Narodowych”,

została  odrzucona ze względów formalnych. 

Zadanie IV:  Wspieranie amatorskiej twórczości artystycznej seniorów – przeznaczona kwota:

8.000,00 zł:

NA W/W ZADANIE NIE WPŁYNĘŁA ŻADNA OFERTA.

Zadanie  V:  Wspieranie  niekomercyjnych,  nie  przeznaczonych  do  sprzedaży  projektów

wydawniczych  tematycznie  związanych  z  historię  Radomska  –  przeznaczona  kwota:

6.000,00 zł:  

1. „Publikacja  „Zeszytów  Radomszczańskich  t.  XIX””  dla   Polskiego  Towarzystwa

Historycznego Oddział w Radomsku – propozycja dotacji: 4.000,00 zł.
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