
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy 
Gminy Krosno Odrzańskie 

z organizacjami pozarządowymi w roku 2012

I. Wstęp

Zgodnie  z  art.  5  a  ust.  3  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010 Nr 234, poz. 1536 tekst jednolity z poźn. zm.) 

organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego nie później niż do dnia 30 kwietnia 

każdego  roku,  jest  zobowiązany  przedłożyć  organowi  stanowiącemu  jst  sprawozdanie  

z realizacji programu współpracy za rok poprzedni. Również na podstawie ww. ustawy z dnia 

24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego i  o  wolontariacie  jednostka 

samorządu  terytorialnego  prowadzi współpracę  z  organizacjami  pozarządowymi  

i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy. Współpraca ta dotyczy sfery zadań 

publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy, o ile te zadania są zadaniami własnymi 

danej administracji  publicznej.  Współpraca,  mająca charakter  finansowy i  pozafinansowy, 

powinna odbywać się w oparciu o pięć podstawowych zasad – pomocniczości, suwerenności 

stron, partnerstwa,  efektywności,  uczciwej  konkurencji  i  jawności.  Ustawodawca  narzucił 

obowiązek uchwalenia na dany rok programu współpracy jednostki samorządu terytorialnego 

z organizacjami  pozarządowymi,  po skonsultowaniu  go z organizacjami  pozarządowymi, 

co wynika z art. 5a ust. 1 ustawy. 

II. Tworzenie programu współpracy

Program  na  rok  2012 określał  główne  założenia  współpracy  gminy  z  organizacjami 

pozarządowymi.  Między  innymi  wskazywał  priorytetowe  zadania  publiczne  przy 

wykonywaniu,  których  współpraca  ta powinna  być  realizowana,  ustalał  tryb  finansowania 

zadań  w  przypadku  ich  realizacji  przez  wskazane  podmioty,  określał  szczegółowe  cele, 

zasady oraz formy współpracy z podmiotami III sektora działającymi na rzecz mieszkańców 

Gminy  Krosno  Odrzańskie.  Prace  nad  projektem  programu  na  rok  2012  rozpoczęto  

we wrześniu 2011r. Zgodnie z uchwałą Nr LII/337/10 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim 

z dnia  8 września 2010 r., w dniu 29 września 2011 r. zostało zorganizowane spotkanie 

konsultacyjne,  na  które  zaproszono  organizacje  pozarządowe z  terenu  gminy  Krosno 

Odrzańskie.  Ogłoszenie  o  rozpoczętych  konsultacjach  wraz  z  projektem  programu 

współpracy  zostało  umieszczone  na  stronie  internetowej  www.krosnoodrzanskie.pl,  

na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Miasta  oraz  przesłane  drogą  pocztową.   

W wyniku  przeprowadzonych  konsultacji  została  zaakceptowana propozycja  rozszerzenia 
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katalogu  zadań  publicznych  o  „rehabilitację  zawodową  i  społeczną  osób  

z niepełnosprawnością”. 

Program  współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi  na  rok  2012  został  uchwalony  

w dniu 16 listopada 2011 r.

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

Zlecanie realizacji zadań publicznych w ramach Programu na rok 2012 rozpoczęło się 

ogłoszeniem w dniu  27 grudnia  2011 r.  otwartego konkursu ofert  na  zadania  z  zakresu 

upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ochrony zdrowia, które obejmowały:

− 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,

− wsparcie  działalności  jednosekcyjnego  klubu  sportowego  w zakresie  piłki  nożnej  

w Radnicy,

− wsparcie działalności klubu jeździeckiego w Gostchorzu,

− prowadzenie i  utrzymanie świetlic  środowiskowych dla dzieci  i  młodzieży z Gminy 

Krosno Odrzańskie.

Drugi konkurs ogłoszono 20 kwietnia 2012 r. a obejmował zadania z zakresu:

− ochrony i promocji zdrowia, dotyczący organizacji różnych form wypoczynku letniego 

z elementami profilaktyki przeciwalkoholowej, organizację imprez z zakresu turystyki 

oraz rekreacyjno-sportowych oraz wyrównywanie szans edukacyjnych z programem 

profilaktycznym  dla  dzieci  uczestniczących  w  zajęciach  świetlicowych  podczas 

wakacji letnich,

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

kulturalnych i rozrywkowych imprez dla mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie,
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− podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

− pomocy społecznej,  w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji  życiowej 

oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, a także działalności charytatywnej,

− rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością.

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 

125.000,00 zł.,
− działalności jednosekcyjnego klubu sportowego w Krośnie Odrzańskim w zakresie piłki 

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

Odrzańskim na kwotę 30.000,00 zł.,
− działalności  jednosekcyjnego  klubu  sportowego  w  zakresie  piłki  nożnej  

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

na kwotę 15.000,00 zł., 
− działalności jednosekcyjnego klubu sportowego w zakresie piłki nożnej w Osiecznicy – 

dofinansowano Klub Piłki Nożnej „TRAMP – KARP” Osiecznica na kwotę 30.000,00 zł., 
− działalności jednosekcyjnego klubu sportowego w Starym Raduszcu w zakresie piłki 

nożnej – dofinansowanie otrzymał Klub Sportowy Kruszywo Stary Raduszec na kwotę 

18.000,00 zł.,
− działalności jednosekcyjnego klubu sportowego w zakresie piłki nożnej w Czarnowie – 

dofinansowano Ludowy Klub Sportowy „Czarni” w Czarnowie na kwotę 15.000,00 zł., 
− działalności klubu jeździeckiego w Gostchorzu -  dofinansowanie otrzymał Jeździecki 

Klub Sportowy Gostchorze na kwotę 5.000,00 zł,
− prowadzenie świetlicy  środowiskowej  dla 30 dzieci  przy parafii  pw.  Jadwigi  Śląskiej 

w  terminie  od  marca  do  grudnia  2012  r. dofinansowanie  w  kwocie  5.000,00  zł 

otrzymała Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej w Zielonej Górze,
− prowadzenie świetlicy środowiskowej  dla 20 dzieci  od września do grudnia 2012 r. 

w Szkole Podstawowej nr 1 w Krośnie Odrzańskim  - dofinansowanie  w  kwocie 

12.000,00 zł otrzymał ZHP Komenda Hufca w Słubicach,
− prowadzenie świetlicy środowiskowej dla 15 dzieci we wsi Bielów od marca do grudnia 

2012  r.  dofinansowanie  w  kwocie 8.000,00  zł  otrzymał  ZHP  Komenda  Hufca  

w Słubicach.

W drugim konkursie dofinansowano zadania z zakresu:

a) upowszechniania  kultury  fizycznej  i  sportu,  w  ramach  którego  wsparto  działalność 

jednosekcyjnego klubu sportowego w zakresie piłki nożnej w Radnicy – dofinansowano 

Klub Sportowy „ODRA-DORAMEX” na kwotę 8.000,00 zł,
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b) ochrony i promocji zdrowia, w ramach którego dotacje celowe przyznano:
− Krośnieńskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Młodzieży w Krośnie Odrzańskim  

na  integracyjną  półkolonię  letnią  w  terminie  od  09.07.2012  r.  do  20.07.2012  r.  dla  

30 dzieci w wieku 8-12 lat w Łochowicach: 10.000,00 zł,
− Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej w Zielonej Górze na wypoczynek 

w  ośrodku  kolonijnym  w  Czechach  dla  25  dzieci  ze  świetlicy  środowiskowej  

w terminie od 03.07.2012 r. do 05.07.2012 r.: 5.000,00 zł,
− Chorągwi  ZHP w  Zielonej  Górze  na  obóz  pod  namiotami  w  Niesulicach  w  terminie  

od 14.07.2012 r. do 27.07.2012 r. dla 20 dzieci w wieku 7-15 lat  wytypowanych przez 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim: 11.320,00 zł,
− ZHP Komendzie Hufca w Słubicach na zajęcia wyrównawcze dla 15 dzieci ze świetlicy we 

wsi Bielów w terminie od 14.07.2012 r. do 25.08.2012 r.: 2.000,00 zł,
− Oddziałowi Wojskowemu PTTK w Krośnie Odrzańskim na:

• rowerowy wędrowny obóz młodzieżowy w dniach od 23.07.2012 r. do 06.08.2012 r. 

dla 20 osób (młodzież w wieku szkolnym) na terenie Suwalszczyzny: 9.000,00 zł,

• zawody turystyczne dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Krosno Odrzańskie. Termin 

realizacji 21.06.2012 r., liczba uczestników 120 osób: 700,00 zł,

− Siatkarskiemu  Klubowi  Sportowemu  „Tęcza”  w  Krośnie  Odrzańskim  na  obóz 

wychowawczo - rekreacyjny w Nowej Rudzie dla 20 dzieci w terminie od 12.08.2012 r.  

do 22.08.2012 r.: 8.000,00 zł,

− Stowarzyszeniu „Raduszczanka” w Starym Raduszcu na zajęcia sportowo – rekreacyjne 

dla 130 osób w terminie od 01.07.2012 r. do 31.08.2012 r.: 2.800,00 zł,

− Lubuskiemu  Stowarzyszeniu  Aktywizacji  Młodzieży  w  Zielonej  Górze  na  zajęcia 

profilaktyczne  dla  20  osób  ze  Środowiskowego  Hufca  Pracy  w  Krośnie  Odrzańskim  

w terminie od 29.10.2012 r.  do 30.11.2012 r.: 2.500,00 zł.

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

zadania pn.: 
− „Festyn  z  okazji  Flisu  Odrzańskiego”  na  kwotę  2.500,00  zł. zrealizowane  przez 

Stowarzyszenie  „Skarpa  Gostchorze”.  Termin  realizacji  zadania  od  06.06.2012  r.  

do 27.07.2012 r.,
− „Aktywizacja  nauczycieli  krośnieńskich  szkół  w  zakresie  edukacji  teatralnej’  na  kwotę 

2.500,00  zł  realizowane  przez  Krośnieńskie  Stowarzyszenie  Homo  Artifex.  Termin 

realizacji od 13.09.2012 r. do 30.11.2012 r. 
d) podtrzymywania  i  upowszechniania  tradycji  narodowej,  pielęgnowania  polskości  oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – dofinansowano zadania pn.:
−  „Piknik  historyczny  na  zakończenie  roku  szkolnego  w Szkole  Podstawowej  nr  2  

w Krośnie Odrzańskim” na kwotę 1.000,00 zł. Zadanie realizował Oddział Wojskowy 

PTTK w Krośnie Odrzańskim. Termin realizacji od 18.06.2012 r. do 27.07.2012 r.
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−  „Polska Piastów” – pierwsze wieki polskiej państwowości w niebanalnej i przemyślanej 

formie  dla  uczestników  WTZ  w  Krośnie  Odrzańskim”,  realizowane  przez 

Stowarzyszenie Pracowników i Przyjaciół Warsztatów Terapii Zajęciowej SYNERGIA 

w Krośnie Odrzańskim. Kwota dotacji 2.000,00 zł. Termin realizacji od 10.08.2012 r.  

do 31.10.2012 r.
e)  pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i  osób, a także działalności charytatywnej,  w ramach 

którego  wsparto  zadanie  pn.  „Aktywność  szansa  na  lepsze  jutro”,  realizowane  przez 

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Zarząd Główny Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej 

w  Gorzowie  Wlkp.  Kwota  udzielonej  dotacji  2.000,00  zł.  Termin  realizacji  

od 05.11.2012 r. do 30.11.2012 r. 

f) rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  osób  z  niepełnosprawnością  wsparto  zadanie  

pn.  „Dobry  ZESPÓŁ  –  skuteczna  rehabilitacja”,  realizowane  przez  Stowarzyszenie 

Pracowników  i  Przyjaciół  Warsztatów  Terapii  Zajęciowej  SYNERGIA  w  Krośnie 

Odrzańskim.  Kwota  dotacji  2.000,00  zł.  Termin  realizacji  od  10.08.2012  r.  

do 30.11.2012 r.

W sumie złożono  33 oferty,  7  z nich  nie  otrzymało  dofinansowania  w wyniku  braku 

środków lub  nie  spełnienia  formalnych  i/lub  merytorycznych  kryteriów  oceny  zawartych  

w  poszczególnych  ogłoszeniach  konkursowych.  Przyznano  dotacje  i  podpisano  umowy  

na realizację 26 zadań. 

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  pięciu  organizacjom  pozarządowym  

na łączną kwotę 25.871,00 zł w tym:

− „Udział  w  rozgrywkach  ligowych  Klubu  Sportowego  ODRA  –  DORAMEX”  na  kwotę 

3.000,00 zł. Zadanie  zrealizowane było przez  Klub Sportowy „ODRA – DORAMEX”,  

w terminie do 14.03.2012 r. do 30.04.2012 r .,

− „Udział  klubu  w  rozgrywkach  ligowych  klasy  A”  na  kwotę  3.000,00  zł.  Zadanie 

zrealizowane  było  przez  Ludowy  Zespół  Sportowy  Pogoń  w  Wężyskach  w  terminie  

od 04.10.2012 r. do 31.12.2012 r .,

− kolonię letnią na kwotę 9.500,00 zł w terminie od 16.07.2012 r.  do 26.07.2012 r.  dla  

14 dzieci w wieku 7-16 lat w Sławie. Zadanie realizowało Lubuski Okręg Oddziału PCK 

w Zielonej Górze. Dzieci do wypoczynku wytypowali pedagodzy szkolni i pracownicy tut. 

OPS,
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− rajd  rowerowy  dla  40  osób  na  kwotę  3.000,00  zł.  Zadanie  realizowano  w  dniu  

01.05.2012 r. przez Stowarzyszenie Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krośnie 

Odrzańskim,

− zimowisko w Górach Świętokrzyskich na kwotę 7.371,00 zł w terminie od 20.02.2012 r.  

do 24.02.2012 r. dla 30 dzieci w wieku 10-16 lat. Zadanie realizowane było przez ZHP 

Hufiec w Słubicach.

Wykaz  dotacji  przyznanych  przez  Burmistrza  Krosna  Odrzańskiego  w  ramach 

ogłoszonych konkursów i trybu pozakonkursowego przedstawia tabela nr 1.

Tabela 1. Wykaz dotacji przyznanych w wyniku konkursów ofert na realizację zadań publicznych 

w 2012r. 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”

125.000,00 zł

2. Siatkarski Klub Sportowy 
„Tęcza” w Krośnie Odrzańskim

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

30.000,00 zł

3. Ludowy Zespół Sportowy 
„Pogoń” w Wężyskach

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

15.000,00 zł

4. Klub Piłki Nożnej „Tramp-Karp” 
Osiecznica

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

30.000,00 zł

5. Klub Sportowy „Kruszywo” 
Stary Raduszec

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

18.000,00 zł

6. Ludowy Klub Sportowy „Czarni” 
w Czarnowie

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

15.000,00 zł

7. Klub Sportowy „ODRA –
DORAMEX” 

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

8.000,00 zł

8. Jeździecki Klub Sportowy 
Gostchorze

„Działalność  klubu  jeździeckiego  
w  Gostchorzu,  w  tym  udział  w  zawodach 
sportowych”

5.000,00 zł

9. Ludowy Zespół Sportowy 
„Pogoń” w Wężyskach

„Udział klubu w rozgrywkach ligowych klasy 
A”

3.000,00 zł

10. Klub Sportowy „ODRA –
DORAMEX”

„Udział w rozgrywkach ligowych Klubu 
Sportowego ODRA – DORAMEX”

3.000,00 zł

                                                                                                                       Razem: 252.000,00 zł
Ochrona i promocja zdrowia

11. Komenda  Hufca  Słubice  ZHP 
Słubice

„Kraina  Wrażliwości”  Odkrywamy  swoje 
pasje”

8.000,00 zł
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12. Komenda  Hufca  Słubice  ZHP 
Słubice

„Drugi dom” 12.000,00 zł

13. Akcja  Katolicka  Diecezji 
Zielonogórsko  –  Gorzowskiej 
Zielona Góra

„Prowadzenie  i  utrzymanie  świetlicy 
środowiskowej  dla  dzieci  i  młodzieży  
z Gminy Krosno Odrzańskie”

5.000,00 zł

14.
Siatkarski Klub Sportowy 
„Tęcza” w Krośnie Odrzańskim

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

8.000,00 zł

15. Krośnieńskie Stowarzyszenie 
Pomocy Dzieciom i Młodzieży w 
Krośnie Odrzańskim 

„Bawmy się na wesoło” 10.000,00 zł

16. Chorągiew Ziemi Lubuskiej 
Zawiązku Harcerstwa Polskiego 
w Zielonej Górze

„Cztery żywioły czyli życie, aktywność, 
wiedza i inspiracje”

11.320,00 zł

17.
Oddział Wojskowy PTTK w 
Krośnie Odrzańskim

„IX Wędrowny Obóz Młodzieżowy – Lato na 
rowerze „Poznajemy uroki kulturowe i 
krajoznawcze Suwalszczyzny”

9.000,00 zł

18. Akcja Katolicka Diecezji 
Zielonogórsko – Gorzowskiej w 
Zielonej Górze

„Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży” 5.000,00 zł

19. Oddział Wojskowy PTTK w 
Krośnie Odrzańskim

XXVII Wielokonkurencyjne Zawody 
Turystyczne „Lato – 2012”

700,00 zł

20. Stowarzyszenie 
„Raduszczanka” w Starym 
Raduszcu

„Profilaktyka przeciwalkoholowa w Gminie 
Krosno Odrzańskie poprzez propagowanie 
zdrowego stylu życia, sportu i rekreacji”

2.800,00 zł

21. Lubuskie Stowarzyszenie 
Aktywizacji Młodzieży
w Zielonej Górze

„Profilaktyka zawsze na czasie” 2.500,00 zł

22. Lubuski  Oddział  Okręgowy 
Polskiego  Czerwonego  Krzyża 
w Zielonej Górze 

„Organizacja  wypoczynku  letniego  dzieci  
i  młodzieży  z  elementami  profilaktyki 
przeciwalkoholowej”

9.500,00 zł

23. Stowarzyszenie  Krośnieński 
Uniwersytet  Trzeciego Wieku w 
Krośnie Odrzańskim  

„Krośnieńskie Święto Rowerów”
3.000,00 zł

24. Związek Harcerstwa Polskiego – 
Chorągiew Ziemi Lubuskiej, 
Hufiec Słubice

„Na TROPie historii” 7.371,00 zł

25. Związek Harcerstwa Polskiego – 
Chorągiew Ziemi Lubuskiej, 
Hufiec Słubice

„Pogotowie naukowe” 2.000,00 zł

                                                                                                                            Razem
:

96.191,00 zł

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji

26. Krośnieńskie  Stowarzyszenie 
Homo Artifex

„Aktywizacja  nauczycieli  krośnieńskich 
szkół w zakresie edukacji teatralnej” 2.500,00 zł

27. Stowarzyszenie „Skarpa 
Gostchorze”

„Festyn z okazji Flisu Odrzańskiego”
2.500,00 zł

                                                                                                                            Razem
:

5.000,00 zł

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

28. Stowarzyszenie Pracowników 
Warsztatów Terapii Zajęciowej 

„Polska Piastów”  – pierwsze wieki  polskiej 
państwowości w niebanalnej i przemyślanej 

2.000,00 zł
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„SYNERGIA” Krosno 
Odrzańskie

formie  dla  uczestników  WTZ  w  Krośnie 
Odrzańskim”

29. Oddział Wojskowy PTTK w 
Krośnie Odrzańskim

„Piknik historyczny na zakończenie roku 
szkolnego w Szkole Podstawowej nr 2”

1.000,00 zł

Razem: 3.000,00 zł
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób a także działalność charytatywnej

30. Stowarzyszenie Rodzin 
Katolickich Diecezji 
Zielonogórsko – Gorzowskiej w 
Gorzowie Wlkp.

„Aktywność szansą na lepsze jutro” 2.000,00 zł

Razem: 2.000,00 zł
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnością

31. Stowarzyszenie Pracowników i 
Przyjaciół Warsztatów Terapii 
Zajęciowej SYNERGIA w 
Krośnie odrzańskim

„Dobry ZESPÓŁ – skuteczna rehabilitacja” 2.000,00 zł

Razem: 2.000,00 zł
Ogółem 360.191,00 zł

1. Współpraca pozafinansowa realizowano poprzez:

• pomoc przy organizacji spotkań i uroczystości,

• umieszczanie  na  stornie  internetowej  Urzędu  Miasta  informacji  o  prowadzonych 

działaniach i akcjach podejmowanych przez stowarzyszenia, 

• wsparcie przy redagowaniu i przepisywaniu pism, biuletynów, dyplomów, zaproszeń,

• wykonywanie usług ksero,

• udostępnianie Sali  1000-lecia w Urzędzie Miasta (w tym: Towarzystwu Miłośników 

Ziemi  Krośnieńskiej,  Krośnieńskiemu  Uniwersytetowi  Trzeciego  Wieku,  Polskiemu 

Czerwonemu  Krzyżowi,  Stowarzyszeniu  Naukowo  –  Technicznemu  Inżynierów  

i Techników Ogrodnictwa).

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

• Zespołowi Jadwiżanki zakupiono stroje na kwotę 400,00 zł,

• Stowarzyszeniu UTW Krosno Odrzańskie opłacono transport na zajęcia w Morsku na 

kwotę 104,00 zł,

• Stowarzyszeniu  UTW Krosno Odrzańskie na organizowaną konferencję zakupiono 

dukaty na kwotę 825,00 zł oraz zaproszenia na kwotę 500,00 zł,

• na jubileusz domu działkowca zakupiono czajnik na kwotę 95,00 zł,

• Polskiemu Związkowi Diabetyków sfinansowano zakup paliwa do Karpacza na kwotę 

250,00 zł,
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• Towarzystwu Turystycznemu CHAPACZ na organizowany spływ ufundowano puchar 

na kwotę 24,50 zł,

• podczas  organizowanych  Mistrzostw  Polski  IMAF  (KJJ  SATORI)  sfinansowano 

nocleg sędziów na kwotę 2.000,00 zł oraz zakupiono puchar na kwotę 300,00 zł,

• na  organizowany  przez  Towarzystwo  Miłośników  Ziemi  Krośnieńskiej  Turniej 

Strzelecki sfinansowano butony i puchary na kwotę 307,87 zł,

• Zespołowi Nadodrze zakupiono stroje na kwotę 500,00 zł,

• Dziecięcemu Oddziałowi PTTK sfinansowano zakup koszulek na kwotę  599,94 zł,

• na  organizację  III  Grand  Prix  LUBUSKIEGO  ZW.  BRYDŻA  SPORTOWEGO 

ufundowano nagrody w postaci radia i opiekacza na kwotę 300,00 zł,

• na Olimpiadę  Zdrowia  organizowaną przez  Krośnieński  Oddział  PCK ufundowano 

nagrodę w postaci książek na kwotę 188,69 zł,

• Stowarzyszeniu UTW w Krośnie Odrzańskim na spotkanie noworoczne ufundowano 

tort na kwotę 118,82 zł,

•  Stowarzyszeniu UTW w Krośnie Odrzańskim sfinansowano przygotowanie wniosku 

o dofinansowanie do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na kwotę 2.000,00 zł.

3. Przekazywanie materiałów promocyjnych:

• TMZK – Obchody Dnia Regionalisty,
• Miłośnicy Turystyki Rowerowej –  zakończenie sezonu rowerowego 2012,
• Stowarzyszenie „Raduszczanka” – Turniej EURO 2012,
• PTTK – zakończenie sezonu turystycznego 2012,
• PTTK – aktywni turyści – zakończenie sezonu turystycznego 2012,
• PTTK – Koło Szarotka – IX rodzinny rajd samochodowy,
• PTTK –  IX Wędrowny obóz młodzieżowy „ Lato na rowerze”,
• TMZK – Turniej Strzelecki,
• Stowarzyszenie „Raduszczanka” – Międzynarodowy turniej piłki nożnej,
• Stowarzyszenie  Krośnieński  Uniwersytet  Trzeciego  Wieku  –  spotkanie 

„Andrzejkowe”,
• PTTK – posiedzenie Rady Lubuskiego Porozumienia Oddziałów PTTK. 
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