
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy 
Gminy Krosno Odrzańskie 

z organizacjami pozarządowymi w roku 2011 

Wstęp

Program  współpracy  Gminy  Krosno  Odrzańskie  z  organizacjami  pozarządowymi  i  innymi

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 został uchwalony dnia   5 listopada

2010 r. uchwałą Rady Miejskiej Nr LV/357/10, zmieniony 16 listopada 2011 r. uchwałą Rady Miejskiej 

Nr XVI/130/11 (zwany dalej Programem).  Uchwalanie Programu jest obowiązkiem gmin wynikającym 

z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Powyższy  Program jest  wynikiem  prac  Urzędu  Miasta  w  Krośnie  Odrzańskim  oraz  konsultacji

społecznych.  Dnia  29  września  2011  r.  zostało  zorganizowane  w  Urzędzie  Miasta  spotkanie  

z organizacjami pozarządowymi poświęcone konsultacjom Programu.  Zainteresowane podmioty miały

możliwość  wyrażenia  swojej  opinii  podczas  zorganizowanego   spotkania  oraz  na  piśmie  do  dnia  

7  października  2011 r.  W wyniku  przeprowadzonych  konsultacji  ze  zgłoszonych  propozycji  i  uwag

została  zaakceptowana  i  umieszczona  w  projekcie  Programu  współpracy  propozycja  rozszerzenia

katalogu  zadań  publicznych  o  „rehabilitację  zawodową  i  społeczną  osób  z  niepełnosprawnością

poprzez:  organizowanie  i  prowadzenie  działań  na rzecz  włączania  osób z  niepełnosprawnością  na

rynek  pracy,  organizowanie  i  prowadzenie  szkoleń,  kursów,  warsztatów,  grup  wsparcia,  zespołów

aktywności społecznej dla osób z niepełnosprawnością, członków ich rodzin, opiekunów oraz kadry  

i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób 

z niepełnosprawnością, organizowanie imprez kulturalnych sportowych, integracyjnych, turystycznych  

i  rekreacyjnych  dla  osób  z  niepełnosprawnością,  wspierających  ich  aktywność w tych  dziedzinach,

prowadzenie  aktywności  osób  niepełnosprawnych  w  różnych  dziedzinach  życia  społecznego  

i  zawodowego.”  Natomiast  zgłoszona propozycja wykreślenia z rozdziału 11 Programu współpracy  

§  20  o  następującej  treści:  „Wyniki  konsultacji  mają  charakter  opiniodawczy  i  nie  są  wiążące  dla

organów Gminy Krosno Odrzańskie” nie mogła być zaakceptowana i potraktowano ją, jako sugestię

podaną w trakcie  konsultacji,  której  nie  można zaakceptować gdyż  naruszałaby  przepisy  uchwały  

Nr LII/337/10 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 8 września 2010 r. w sprawie szczegółowego

sposobu  konsultowania  projektów  aktów  prawa  miejscowego  z  organizacjami  pozarządowymi  

i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie.
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Współpraca  organów  administracji  samorządowej  Gminy  Krosno  Odrzańskie  z  organizacjami

pozarządowymi w 2011 roku przebiegała zgodnie z przyjętym programem i stanowiła ważne ogniwo

zapewnienia realizacji oczekiwań i potrzeb lokalnej społeczności. Należy docenić zaangażowanie wielu

organizacji  pozarządowych  w  rozwiązywaniu  społecznych  problemów,  we  współtworzeniu  dobrego

klimatu współpracy, a tym samym osiąganiu pożądanych rezultatów w działalności służącej pożytkowi

publicznemu.

Na terenie gminy Krosno Odrzańskie w 2011 roku funkcjonowały 44 organizacje pozarządowe.

Ich  statutowa  działalność  w  sferze  pożytku  publicznego  miała  bardzo  szeroki  zakres  i  różnorodny

charakter.  Wiele  z  nich ogniskuje  swoją  pracę na rzecz dzieci  i  młodzieży,  wspierając ich  rozwój  

na  płaszczyźnie  edukacyjnej,  kulturowej  a  także  zapewniając  pomoc  materialną  i  zdrowotną.

Funkcjonują  również  organizacje  działające  na  rzecz  środowisk  emerytów  i  rencistów,  inwalidów,

kombatantów  i  byłych  żołnierzy  zawodowych.  Zdecydowana  większość  istniejących  w  gminie

organizacji  podejmuje  działalność  w  kierunku  upowszechniania  turystyki,  kultury  fizycznej  i  sportu,

propagowania aktywności artystyczno – kulturalnej, prozdrowotnej.

Gmina  Krosno  Odrzańskie  na  realizację  zadań  wynikających  ze  współpracy

z  organizacjami  pozarządowymi  przeznaczyła  w  2011  roku  490.000,00  zł.  z  czego  wykorzystano

420.270,00 zł.

1. Zlecanie  organizacjom  zadań  Gminy  Krosno  Odrzańskie  poprzez  
wspieranie realizacji zadań publicznych

Zlecanie  realizacji  zadań  publicznych  w  ramach  Programu  na  rok  2011  rozpoczęło  się

ogłoszeniem w  dniu  24  stycznia  2011 r.  konkursu  na  zadania  z  zakresu  upowszechniania  kultury

fizycznej i sportu obejmującego:

 wsparcie działalności wielosekcyjnego klubu sportowego w Krośnie Odrzańskim, 

 wsparcie  działalności  jednosekcyjnego  klubu  sportowego  w  zakresie  piłki  siatkowej  

w Krośnie Odrzańskim,

 wsparcie  działalności  jednosekcyjnego  klubu  sportowego  w  zakresie  piłki  nożnej  

w Wężyskach,

  wsparcie działalności jednosekcyjnego klubu sportowego w zakresie piłki nożnej w Osiecznicy,

  wsparcie  działalności  jednosekcyjnego  klubu  sportowego  w  zakresie  piłki  nożnej  

w Starym Raduszcu, 

 wsparcie  działalności  jednosekcyjnego  klubu  sportowego  w  zakresie  piłki  nożnej  

w Czarnowie,
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 wsparcie  działalności  jednosekcyjnego  klubu  sportowego  w  zakresie  piłki  nożnej  

w Radnicy. 

Drugi konkurs ogłoszono 07 kwietnia 2011 r. a obejmował on zadania z zakresu:

 upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym wsparcie działalności klubu jeździeckiego  

w Gostchorzu,

 ochrony  i  promocji  zdrowia,  dotyczący  organizacji  różnych  form  wypoczynku  letniego  

z  elementami  profilaktyki  przeciwalkoholowej,  organizację  imprez  z  zakresu  turystyki  oraz

rekreacyjno-sportowych,  oraz prowadzenie  i  utrzymanie świetlic  środowiskowych  dla  dzieci  

i młodzieży z Gminy Krosno Odrzańskie,

 kultury,  sztuki,  ochrony  dóbr  kultury  i  tradycji,  w  ramach  którego  wsparto  organizację

kulturalnych i rozrywkowych imprez dla mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie. 

W ramach pierwszego konkursu ofert przyjęto do realizacji zadania dotyczące:

 działalności  wielosekcyjnego  klubu  sportowego  w  Krośnie  Odrzańskim  –  dofinansowanie

otrzymał Klub Sportowy „Tęcza” w Krośnie Odrzańskim na kwotę 151.800,00 zł.,

 działalności  jednosekcyjnego  klubu  sportowego  w  Krośnie  Odrzańskim  w  zakresie  piłki

siatkowej – dofinansowanie otrzymał Siatkarski Klub Sportowy „Tęcza” w Krośnie Odrzańskim

na kwotę 31.000,00 zł.,

 działalności  jednosekcyjnego  klubu  sportowego  w  zakresie  piłki  nożnej  

w  Wężyskach  –  dofinansowano  Ludowy  Zespół  Sportowy  „Pogoń”  w  Wężyskach

na kwotę 16.000,00 zł., 

 działalności  jednosekcyjnego  klubu  sportowego  w  zakresie  piłki  nożnej  w  Osiecznicy  –

dofinansowano Klub Piłki Nożnej „TRAMP – KARP” Osiecznica na kwotę 38.200,00 zł., 

 działalności jednosekcyjnego klubu sportowego w Starym Raduszcu w zakresie piłki nożnej –

dofinansowanie otrzymał Klub Sportowy Kruszywo Stary Raduszec na kwotę 19.000,00 zł.,

 działalności  jednosekcyjnego  klubu  sportowego  w  zakresie  piłki  nożnej  w  Czarnowie  –

dofinansowano Ludowy Klub Sportowy „Czarni” w Czarnowie na kwotę 17.500,00 zł., 

 działalności  jednosekcyjnego  klubu  sportowego  w  zakresie  piłki  nożnej  w  Radnicy  –

dofinansowano Klub Sportowy „ODRA-DORAMEX” na kwotę 15.000,00 zł.

W drugim konkursie dofinansowano zadania z zakresu:

a) upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w ramach którego wsparto działalność:
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 klubu  jeździeckiego  w  Gostchorzu  –  dofinansowanie  otrzymał  Jeździecki  Klub  Sportowy

Gostchorze na kwotę  3.000,00 zł.,

b) ochrona i promocja zdrowia, w ramach którego dofinansowano zadania: 

 „Prowadzenie  i  utrzymanie  świetlic  środowiskowych  dla  dzieci  i  młodzieży  z  Gminy  Krosno

Odrzańskie” – dofinansowanie w kwocie 17.350,00 zł., otrzymał Związek Harcerstwa Polskiego –

Chorągiew Ziemi Lubuskiej Hufiec Słubice. Zadaniem objęto 15-cioro dzieci a realizowane było 

w  terminie  od  dnia  01.06.2011  r.  do  31.12.2011  r.  Celem  zadania  było  wspomaganie

zagospodarowania  czasu  wolnego   przez  naukę,  gry,  zabawę  i  współzawodnictwo  oraz

zapewnienie  opieki  dziećmi  młodzieży.  W  programie  zajęć  przewidziano  różnorodne  bloki

zajęciowe, również z pierwszej pomocy, wiele konkursów, wycieczkę do Aquaparku w Zielonej

Górze oraz do stadniny w Bronkowie, a także spotkania okolicznościowe.

 „Kraina  wrażliwości”  -  zajęcia  świetlicowe  dofinansowanie  w  kwocie  7.650,00  zł., otrzymał

Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Ziemi Lubuskiej Hufiec Słubice. Zadaniem objęto  

15-cioro dzieci,  a realizowane było w terminie od dnia 20.05.2011 r. do 29.12.2011 r. Celem

zadania  było  wspomaganie  zagospodarowania  czasu  wolnego  oraz  zapewnienie  opieki

zwłaszcza nad dziećmi i młodzieżą z rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i ekonomicznie

oraz  zagrożonych  patologią  społeczną  z  terenu  wsi  Bielów  i  Czetowice  w  Gminie  Krosno

Odrzańskie. W programie zajęć przewidziano różnorodne bloki zajęciowe, również z profilaktyki

uzależnień,  wiele  konkursów,  turnieje  a  także  festyny  i  spotkania  okolicznościowe wspólnie  

z rodzicami i mieszkańcami.

 „VII Wędrowny Obóz Młodzieżowy – Lato na rowerze ‘Przemęt-szlakiem Cystersów’ ” w terminie

24.06.2011  r.  –  28.06.2011  r.  na  kwotę  4.195,00  zł.,  którego  koordynatorem był  Wojskowy

Oddział  PTTK  w  Krośnie  Odrzańskim.  W  zadaniu  brało  udział  18  osób  w  tym  13  osób  

to młodzież szkolna z terenu gminy Krosno Odrzańskie. W czasie trwania obozu przewidziano

wycieczki rowerowe po regionie, na wcześnie zaplanowanych trasach, spotkania z regionalistami

oraz zapoznanie uczestników ze szlakiem Cystersów Ziemi Przemęckiej. W celu sprawdzenia

wartości  poznawczej  przedsięwzięcia  przewidziano  na  jego  zakończenie  przeprowadzenie

konkursu wiedzy o regionie, na terenie którego przebywali uczestnicy; 

 „Obóz wychowawczo – szkoleniowy w Międzyzdrojach dla dzieci i młodzieży z Gminy Krosno

Odrzańskie”  na  kwotę  16.405,00  zł. w  terminie  25.07.2011  r.  –  03.08.2011  r.  Realizatorem

zadania  był  Klub  Sportowy  „Tęcza”  w Krośnie  Odrzańskim.  Zadaniem objęto  grupę  45-cioro

dzieci  i  młodzieży,  którą  stanowili  sportowcy  Klubu  Sportowego  „Tęcza”.  Połowę  tej  grupy

stanowiła  młodzież  pochodząca  ze  środowiska  wiejskiego,  a  znaczną  część  dzieci  z  rodzin

niepełnych i dysfunkcyjnych, w tym z problemami alkoholowymi i przemocą fizyczną. Podczas
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obozu zaplanowano zajęcia o charakterze sportowym oraz szkoleniowo-edukacyjne, spotkania

dyskusyjne i  wykłady o  szerokiej  tematyce,  w tym o szkodliwości  alkoholu  i  jego wpływowi  

na  osobowość  człowieka.  W  ramach  programu  przewidziano  wycieczki  turystyczno  –

krajoznawcze: zwiedzanie Muzeum Przyrodniczego Wolińskiego Parku Narodowego, rezerwatu

żubrów oraz Kawczej Góry;

 „Obóz  SP  Nowiny  Wielkie  w  Pogorzelicy”  w  terminie  02.08.2011  r.  –  15.08.2011  r.

z  profilaktyką  uzależnień  dla  dzieci  i  młodzieży  z  rodzin,  w  których  występują  problemy

alkoholowe na kwotę 16.800,00 zł. Realizatorem zadania było Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom

w Nowinach Wielkich. Wsparciem objęto 45 dzieci. W trakcie obozu dzieci realizowały program

profilaktyczny  „W  zgodzie  z  samym  sobą”,  ponadto  miały  możliwość  korzystania  z  boiska  

i sprzętu sportowego. Organizowane były również pogadanki, gry i zabawy oraz wycieczki, w tym

wycieczka do Kołobrzegu połączona z rejsem statkiem, wycieczka do Niechorza – zwiedzanie

Muzeum Rybołówstwa;

 „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których występują problemy

alkoholowe”  w terminie  16.08.2011 r.  –  25.08.2011 r.  na kwotę  10.000,00 zł. dla  20 dzieci  

i  młodzieży  z  rodzin,  w  których  występują  problemy  alkoholowe.  Realizatorem  zadania  był

Siatkarski Klub Sportowy „Tęcza” w Krośnie Odrzańskim. Grupę młodzieży stanowili zawodnicy.

Podczas  obozu  zaplanowano  pogadanki  pedagogiczne  i  wykłady  z  elementami  profilaktyki.  

W ramach programu młodzież uczestniczyła w wycieczce w Góry Sowie. Ponadto uczestnicy

mieli możliwość korzystania z wybranych przez siebie obiektów: hala sportowa, boisko piłkarskie

z bieżnią lekkoatletyczną, kryte Aqua centrum;

  projekt pn. „Naprzeciw nałogom – wolni od nałogów” na kwotę  2.220,00 zł. realizowany przez

Lubuskie Stowarzyszenie Aktywizacji  Młodzieży w Zielonej Górze, którego uczestnikami była  

20  osobowa  grupa  młodzieży  ze  Środowiskowego  Hufca  Pracy  w  Krośnie  Odrzańskim

pochodząca  z  rodzin  o  niskim  statusie  materialnym,  często  patologicznych,  gdzie  nierzadko

występuje  problem alkoholowy.  Młodzież  brała  udział  w  zajęciach  wprowadzających  aktywne

formy spędzania czasu wolnego, zajęciach z zakresu profilaktyki  uzależnień. Na zakończenie

zaproszono  do  udziału  w  zawodach  rekreacyjno-sportowych  osoby  niepełnosprawne  

z  Warsztatów  Terapii  Zajęciowej,  Powiatowego  Ośrodka  Wsparcia  „Integracja”  oraz  Zespołu

Szkół  Specjalnych  w Krośnie  Odrzańskim działających  na terenie  miasta.  Bazą  lokalowa był

Ośrodek Sportu i  Rekreacji  w Krośnie Odrzańskim. Termin realizacji  projektu: 20.05.2011 r.  -

21.06.2011 r.;

 „Proobronne  - Rodzinne zawody Sportowo-Turystyczne ‘Z mamą i tatą na sportowo’ ” w terminie

05.06.2011  r.  na  kwotę  1.000,00  zł.,  którego  organizatorem  był  Wojskowy  Oddział  PTTK  
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w  Krośnie  Odrzańskim.  Zadanie  adresowane  było  do  członków  Oddziału  jak  również

mieszkańców Gminy  Krosno  Odrzańskie.  W zadaniu  brało  udział  10  zespołów co  najmniej  

3  osobowych  w  konkurencjach  zręcznościowo  –  sportowych  oraz  28  małżeństw  w  turnieju

badmintona.  Przeprowadzenie  zawodów  wśród  społeczności  lokalnej  z  Gminy  Krosno

Odrzańskie  miało  na  celu  poprawienie  sprawności  fizycznej  uczestników  i  zaprezentowanie

możliwości korzystania z aktywnych form rekreacji i wypoczynku.

 „Walory krajoznawcze, przyrodnicze, historyczno – poznawcze okolic Głuchołaz i źródeł Odry” -

podróż autokarowa zrealizowana w terminie 17.06.2011 r. – 19.06.2011 r. na kwotę 3.000.00 zł.,

którego organizatorem był Wojskowy Oddział PTTK w Krośnie Odrzańskim. Zadanie skierowane

było do 51 osób z terenu gminy Krosno Odrzańskie, miłośników podróży autokarowych. 

 projekt pn „Nowoczesne gry towarzyskie jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego”  

na kwotę  3.300,00 zł. zrealizowany przez Zielonogórski  Klub Fantastyki  „AdAstra”  w terminie

18.06.2011 r. Skierowany był do młodzieży szkolnej w wieku od 7 do 19 lat. Przedsięwzięcie

zakładało zaprezentowanie młodzieży ciekawego, alternatywnego dla szerzących się patologii

sposobu  spędzania  wolnego  czasu  oraz  popularyzację  nowoczesnych  gier  planszowych  

i towarzyskich.

 „XXVII  Wielokonkurencyjne  Zawody  Turystyczne  Jesień  –  2011”  w  terminie  23.09.2011  r.  

na kwotę 700,00 zł., którego organizatorem był Wojskowy Oddział PTTK w Krośnie Odrzańskim.

W zawodach brali udział uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

–  około  100  osób.  Młodzież  miała  szansę  sprawdzić  swoje  umiejętności  w  konkurencjach

zręcznościowych, sportowych, biegach, quizach – historycznym, geograficznym i przyrodniczym.

Celem projektu było propagowanie kultury fizycznej w środowisku lokalnym, pogłębienie wiedzy

historycznej o regionie, ponadto zawody były formą turystyki kwalifikowalnej ponieważ młodzież

biorąca w nich udział mogła zdobyć punkty do Odznaki turystycznej „INO”.

 projekt  pn.  „Świat  z  kolorowego  papieru”  skierowany  do  młodzieży

ze  Środowiskowego  Hufca  Pracy  w  Krośnie  Odrzańskim,  realizowany  przez  Lubuskie

Stowarzyszenie  Aktywizacji  Młodzieży  w  Zielonej  Górze  na  kwotę  2.750,00  zł.,

Adresatami  przedsięwzięcia  było  20  osób  -  uczestników  Środowiskowego  Hufca  Pracy

w  Krośnie  Odrzańskim,  młodych  osób,  które  w  sposób  szczególny  narażone

są  na  uzależnienie  od  alkoholu.  W ramach  zadania  zorganizowano  warsztaty  artystyczne  –

rękodzielnictwo, spotkanie z uczestnikami Powiatowego Ośrodka Wsparcia „Integracja w Krośnie

Odrzańskim w celu przekazania uczestnikom zdobytych umiejętności, spotkanie ze specjalistą

ds. uzależnień Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 

w Ciborzu. W ramach kultywowania tradycji Świąt Bożego Narodzenia przeprowadzono konkurs
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na najpiękniejsze kartki i  stroiki bożonarodzeniowe. Termin realizacji projektu: 02.11.2011 r. –

22.12.2011 r.;

 „Kolonie  letnie  z  cyklu  „Kraina  100-milowego  lasu”  zrealizowane  przez  Polskie  Towarzystwo

Krajoznawcze w Zielonej Górze na kwotę 18.600,00 zł. Kolonia została zorganizowana w Rewalu

dla dwóch grup dzieci. W wypoczynku udział wzięło łącznie 29 – cioro dzieci z Gminy Krosno

Odrzańskie.  Podczas  pobytu  na  kolonii  dzieci  brały  udział  w  wycieczkach  do  Kołobrzegu,

Kamienia  Pomorskiego,  Niechorza  i  Trzęsacza.  Miały  miejsce  dyskoteki  tematyczne,  turnieje

sportowe, chrzest bojowy oraz różnego rodzaju gry i konkursy z nagrodami. Realizowane zajęcia

kulturalno-oświatowe, sportowe, turystyczne również miały na celu oddziaływanie terapeutyczne

na dzieci.  Zadanie realizowano w terminie : 25.06.2011 r. – 31.08.2011 r.;

c) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w ramach którego  dofinansowano zadania: 

 „VII Wojewódzki Przegląd Małych Form Teatralnych i Muzycznych Terapii Zajęciowej” na kwotę

2.500,00  zł.,  który  zrealizowany  był  przez  Stowarzyszenie  Pracowników  Terapii  Zajęciowej

„SYNERGIA”  w Krośnie  Odrzańskim odbył  się  10.06.2011 r.  W przedsięwzięciu  wzięli  udział

uczestnicy  z  13  Warsztatów  Terapii  Zajęciowej  z  województwa  lubuskiego.  Prezentacje

artystyczne  odbyły  się  przed  szeroką  publicznością,  licznie  zaproszonymi  gośćmi  oraz

społecznością  lokalną,  co  przeciwdziała  wykluczeniu  społecznemu.  Spośród  uczestników

wybrano laureatów wyróżnionych w dwóch kategoriach: grupy teatralno-muzyczne i  wokaliści.

Przyznano  również  nagrodę  publiczności.  Przegląd  uświetnił  koncert  Magdy  Steczkowskiej

& Indigo. Na zakończenie zadania przygotowano wystawę fotograficzną w Zamku Piastowskim 

w Krośnie Odrzańskim. Termin realizacji projektu: 25.05.2011 r. – 30.09.2011 r.

 „Festyn z okazji Flisu Odrzańskiego” na kwotę 2.500,00 zł.  zrealizowany przez Stowarzyszenie

„Skarpa  Gostchorze”.  Impreza  skierowana  była  do  mieszkańców Gminy  Krosno  Odrzańskie,

mieszkańców wsi Gostchorze, gości z innych regionów Polski,  a w szczególności mieszkańców

terenów  przylegających  do  Odry.  W  programie  przewidziano  występ  zespołu  artystycznego

„Gostchorzanki”  z  koła  gospodyń  wiejskich  a  także  występ  Amatorskiego  Teatru  „Goskar”  -

„Sztuka  Średniowieczna”.  W  trakcie  festynu  mieszkańcy  prezentowali  walory  turystyczne  

i kulinarne tegoż miejsca. Festyn jako cykliczna impreza na rzecz międzynarodowego szklaku

wodnego Odry  połączony był z zaproszeniem mistrzów sportów motorowodnych i pokazem łodzi

motorowych.  Termin realizacji zadania: 01.06.2011 r. – 27.08.2011 r.

W roku 2011 ogłoszono 2 konkursy ofert. Wszystkie zostały rozstrzygnięte i dotyczyły  wsparcia

realizacji zadań publicznych. 
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W sumie złożono 31 ofert, 8 z nich nie otrzymało dofinansowania w wyniku braku środków lub nie

spełnienia formalnych i/lub merytorycznych kryteriów oceny zawartych w poszczególnych ogłoszeniach

konkursowych.  Przyznano  23  dotacje,  a  więc  zawarto  zatem  23  umowy z  organizacjami

pozarządowymi. 

Organizacje składały również oferty z własnej inicjatywy w trybie pozakonkursowym, zgodnie z art.

19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z

2010 r. nr 234, poz. 1536 – tekst jednolity z późn. zm.).

W powyższym trybie dofinansowano zadania trzem organizacjom pozarządowym na łączną kwotę

19.800,00 zł.:

 „Program zimowy Kraj kwitnącej wiśni – Sawaranu kami-ni tatari nashi” na kwotę  6.800,00 zł.

zrealizowany przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP w Słubicach

w schronisku PTTK „Odrodzenie” na Przełęczy Karkonoskiej. W projekcie uczestniczyło 25-cioro

dzieci. W programie pobytu oprócz zajęć poświęconych kulturze Japonii i charakterystycznemu

kodeksowi etycznemu było również zwiedzanie Zamku Chojnik, wycieczka w góry na najwyższy

szczyt Karkonoszy – Śnieżkę. Projekt zrealizowano w terminie 29.01.2011 r. – 02.02.2011 r.;

 „Półkolonia letnia dla dzieci w wieku 8-12 lat ‘Baw się razem z nami’ ” na kwotę  8.000,00 zł.

zrealizowana  przez  Krośnieńskie  Stowarzyszenie  Pomocy  Dzieciom  i  Młodzieży  w  Krośnie

Odrzańskim.  Projektem  objęto  30-cioro  dzieci  w  tym  również  dzieci  z  rodzin  z  problemem

alkoholowym.  Kolonia  realizowana  była  na  terenie  Wojskowego  Domu  Wypoczynkowego  

w Łochowicach. W programie przewidziano zajęcia plastyczne, muzyczne, sportowe i językowe

oraz  wycieczki: do Kręgielni i  Aquaparku w Zielonej Górze oraz do muzeum w Świerkocinie.

Termin realizacji zadania: 27.06.2011 r. – 08.07.2011 r;

 „Prowadzenie  i  utrzymanie  świetlicy  środowiskowej  w  okresie  22.07.2011  r.  -19.10.2011 r.”  

na kwotę 5.000,00 zł.  Zadanie realizowane było przez Akcję Parafialną Diecezji Zielonogórsko-

Gorzowskiej w Zielonej Górze. W programie przewidziano cotygodniowe zajęcia świetlicowe oraz

zajęcia tematyczne: zajęcia na hali sportowej, zwiedzanie „Zamku” i zajęcia florystyczne, nauka

pływania w Pensjonacie Dychów, żywa lekcja historii  w Grodzisku Goskar w Gostchorzu oraz

nauka jazdy konnej i przejażdżki bryczką w Gospodarstwie Agroturystycznym Country Bronków.

Odbył się także biwak w ośrodku kolonijnym w Nowym Dworku.

Wykaz  dotacji  przyznanych  przez  Burmistrza  Krosna  Odrzańskiego  w  ramach  ogłoszonych

konkursów i trybu pozakonkursowego przedstawia tabela nr 1.
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Tabela 1. Wykaz dotacji przyznanych w wyniku konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2011r. oraz trybu 

pozakonkursowego. 

L.p. Nazwa organizacji Nazwa zadania  Kwota dotacji 
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

1. Klub Sportowy „Tęcza” 
w Krośnie Odrzańskim

„Działalność  wielosekcyjnego  klubu  sportowego  w
Krośnie  Odrzańskim w zakresie  piłki  nożnej,  tenisa
stołowego oraz brydża sportowego”

151.800,00

2. Siatkarski Klub Sportowy „Tęcza” w 
Krośnie Odrzańskim

„Działalność jednosekcyjnego klubu sportowego 
w Krośnie Odrzańskim w zakresie piłki siatkowej”

31.000,00

3. Ludowy Zespół Sportowy „Pogoń” w 
Wężyskach

„Działalność jednosekcyjnego klubu sportowego 
w zakresie piłki nożnej w Wężyskach”

16.000,00

4. Klub Piłki Nożnej „Tramp-Karp” 
Osiecznica

„Działalność jednosekcyjnego klubu sportowego 
w zakresie piłki nożnej w Osiecznicy”

38.200,00

5. Klub Sportowy „Kruszywo” 
Stary Raduszec

„Działalność jednosekcyjnego klubu sportowego 
w zakresie piłki nożnej w Starym Raduszcu”

19.000,00

6. Ludowy Klub Sportowy „Czarni” w 
Czarnowie

„Działalność jednosekcyjnego klubu sportowego 
w zakresie piłki nożnej w Czarnowie”

17.500,00

7. Klub Sportowy „ODRA –DORAMEX” „Działalność jednosekcyjnego klubu sportowego 
w zakresie piłki nożnej w Radnicy”

15.000,00

8. Jeździecki Klub Sportowy Gostchorze „Działalność klubu jeździeckiego w Gostchorzu w
tym udział w zawodach sportowych”

3.000,00

                                                                                                                       Razem: 291.500,00
Ochrona i promocja zdrowia

9. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom w 
Nowinach Wielkich 

„Organizacja różnych form wypoczynku dla dzieci i 
młodzieży z elementami profilaktyki 
przeciwalkoholowej  z Gminy Krosno Odrzańskie”

16.800,00

10. Oddział Wojskowy PTTK w Krośnie 
Odrzańskim

„VII Wędrowny Obóz Młodzieżowy – Lato na rowerze 
„Przemęt – szlakiem Cystersów”

4.195,00

11. Klub Sportowy „Tęcza” w Krośnie 
Odrzańskim

„Realizacja zadania publicznego z zakresu ochrony i 
promocji zdrowia”

16.405,00

12. Siatkarski Klub Sportowy „Tęcza” w 
Krośnie Odrzańskim

„Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i 
młodzieży z rodzin, w których występują problemy 
alkoholowe”

10.000,00

13. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze Kolonia letnia z profilaktyką alkoholową z cyklu 
„Kraina 100 – milowego lasu”

18.600,00

14. Lubuskie Stowarzyszenie Aktywizacji 
Młodzieży w Zielonej Górze 

„Świat z kolorowego papieru” 2.750,00

15. Lubuskie Stowarzyszenie Aktywizacji 
Młodzieży w Zielonej Górze

„Naprzeciw młodym – wolni od nałogów”” 2.220,00

16. Oddział Wojskowy PTTK w Krośnie 
Odrzańskim

„Proobronne  - Rodzinne Zawody Sportowo- 
Turystyczne „Z mamą i tatą na sportowo”

1.000,00

17. Oddział Wojskowy PTTK w Krośnie 
Odrzańskim

„Walory  krajoznawcze,  przyrodnicze  historyczno  -
poznawcze okolic Głuchołaz i źródeł Odry” 

3.000,00

18. Oddział Wojskowy PTTK w Krośnie 
Odrzańskim

„XXVII Wielokonkurencyjne Zawody Turystyczne 
„Jesień  - 2011”

700,00

19. Zielonogórski Klub Fantastyki „Ad 
Astra” Zielona Góra

„Nowoczesne gry towarzyskie jako alternatywna 
forma spędzania wolnego czasu” 3.300,00

20. Chorągiew  Ziemi  Lubuskiej  Hufiec
Słubice

„Kraina wrażliwości” zajęcia świetlicowe
7.650,00
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21. Chorągiew  Ziemi  Lubuskiej  Hufiec
Słubice

„Prowadzenie  i  utrzymanie  świetlic  środowiskowych
dla dzieci i młodzieży z Gminy Krosno Odrzańskie” 17.350,00

22. Krośnieńskie Stowarzyszenie Pomocy 
Dzieciom i Młodzieży w Krośnie 
Odrzańskim

„Półkolonia letnia dla dzieci w wieku 8-12 lat - baw się
razem z nami”

8.000,00

23. Akcja Parafialna Diecezji Zielonogórsko
– Gorzowskiej w Zielonej Górze

„Prowadzenie i utrzymanie świetlicy środowiskowej w 
okresie 22.07-19.10.2011”

5.000,00

                                                                                                                                     Razem: 116.970,00
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji

24. Stowarzyszenie  Pracowników
Warsztatów  Terapii  Zajęciowej
„SYNERGIA” Krosno Odrzańskie

„VII Wojewódzki Przegląd Małych Form Teatralnych i
Muzycznych Warsztatów Terapii Zajęciowej” 2.500,00

25. Stowarzyszenie „Skarpa Gostchorze” „Festyn z okazji Flisu Odrzańskiego”
2.500,00

26. Związek Harcerstwa Polskiego 
Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP w 
Słubicach  

„Program  zimowy  Kraj  kwitnącej  wiśni  -  Sawaranu
kami-ni tatari nashi”

6.800,00

                                                                                                                            Razem: 11.800,00

Współpraca pozafinansowa.

1. Wsparcie finansowe i organizacyjne przy organizowaniu spotkań i uroczystości:

 Sekcja Emerytów i Rencistów przy Związku Nauczycielstwa Polskiego – zakup tortu z okazji

obchodów Dnia Nauczyciela;

 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy – wsparcie organizacji Dnia

Kobiet oraz wsparcie organizacji  Dnia Inwalidy i  Seniora (uiszczenie opłaty za korzystanie  

z Domu Działkowca, zakup ciasta);

 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – wsparcie organizacji Spotkania Noworocznego poprzez

udostępnienie Sali 1000-lecia i zakup art. spożywczych;

 Polski Związek Diabetyków – wsparcie organizacji Dnia Diabetyka;

 Krośnieński  Uniwersytet  Trzeciego  Wieku  –  wsparcie  organizacji  Spotkania  Noworocznego

poprzez udostępnienie Sali 1000-lecia i zakup art. spożywczych.

2.  Wsparcie  finansowe  i  techniczne  w  związku  z  udziałem  w  wydarzeniach  sportowych  
i kulturalnych:

 SKS „Tęcza”  –  transport  zawodników do Gdańska  w związku z  udziałem w Mistrzostwach

Polski Kadetów oraz zakup koszulek;

 Klub Karate  „Kontra”  –  wynajem autokaru w związku z udziałem w Gwiazdkowym Turnieju

Karate Tradycyjnego;

 MKS „Tęcza” – zakup strojów sportowych;

 Klub Łuczniczy „Sagitarius” – transport sprzętu łuczniczego;
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 Klub  Szachowy  „Kominiarz”  –  ufundowanie  pucharu  oraz  zakup  szachów  ogrodowych  

na Turniej Szachowy.

3. Wspólna organizacja uroczystości i świąt patriotycznych:

 71. rocznicy Zbrodni Katyńskiej – współpraca ze Związkiem Sybiraków, kołem Nr 5 w Krośnie

Odrzańskim;

 66. rocznicy Zakończenia II Wojny Światowej – współpraca ze Związkiem Kombatantów RP  

i Byłych Więźniów Politycznych w Krośnie Odrzańskim;

 71. rocznicy Agresji Sowieckiej na Polskę - współpraca ze Związkiem Sybiraków, kołem Nr 5 

w Krośnie Odrzańskim;

 93.  rocznicy  Odzyskania  przez  Polskę  Niepodległości  –  współpraca  ze  Związkiem

Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Krośnie Odrzańskim.

4.  Pomoc  przy  redagowaniu  pism,  biuletynów,  dyplomów  i  zaproszeń,  ich  drukowanie  
i dystrybucja:

 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Oddział Wojskowy w Krośnie Odrzańskim –

usługi ksero;

 Świetlica  Środowiskowa  dla  dzieci  i  młodzieży  z  Gminy  Krosno  Odrzańskie  „Drugi  Dom”

działająca przy Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej – Parafialny Oddział Akcji

Katolickiej  w  Krośnie  Odrzańskim  –  redagowanie,  przepisywanie,  drukowanie,  kserowanie

pism;

 Towarzystwo Miłośników Ziemi Krośnieńskiej – usługi ksero i wysyłka listów;

 Polski Czerwony Krzyż – wysyłka listów;

 Krośnieński  Uniwersytet  Trzeciego  Wieku  –  drukowanie  zaproszeń,  kserowanie  plakatów,

wysyłka listów;

 Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i  Techników Ogrodnictwa, Koło Terenowe  

w Krośnie Odrzańskim – redagowanie, drukowanie i dystrybucja biuletynu. 

5. Przekazywanie materiałów promocyjnych:
 Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku;

 SKS Tęcza;

 Towarzystwo Miłośników Ziemi Krośnieńskiej;

 Zarząd Rejonowy PCK;

 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Oddział Wojskowy w Krośnie Odrzańskim.
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6.  Udostępnianie  strony  internetowej  oraz  gminnych  mediów  do  informowania  
o działaniach podejmowanych przez organizacje.

7. Szkolenie dla organizacji pozarządowych 

Zorganizowano  szkolnie  dla  przedstawicieli  krośnieńskich  organizacji  pozarządowych,  pod  kątem

współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. Termin 16 grudnia

2011 r. W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele następujących organizacji:

 Związek Harcerstwa Polskiego (świetlica środowiskowa w Bielowie),

 Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krośnie Odrzańskim,

 Oddział Wojskowy PTTK w Krośnie Odrzańskim,

 Towarzystwo Miłośników Ziemi Krośnieńskiej w Krośnie Odrzańskim,

 Stowarzyszenie Gier Umysłowych „Kominiarz” w Krośnie Odrzańskim,

 Stowarzyszenie Pracowników i Przyjaciół  Warsztatów Terapii  Zajęciowej  „SYNERGIA” w Krośnie

Odrzańskim,

 Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych w Chlebowie,

 Związek Sybiraków,

 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Koła w Krośnie Odrzańskim,

 Polski Związek Emerytów i Rencistów w Krośnie Odrzańskim,

 Jeździecki Klub Sportowy GOSTCHORZE,

 Lubuskie Stowarzyszenie Aktywizacji Młodzieży,

 Związek Żołnierzy Wojska Polskiego,

 Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Krośnie Odrzańskim.
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