
Wyniki otwartego konkursu ofert

na wsparcie  realizacji  zadań publicznych gminy w 2013 roku,  ogłoszonego na podstawie 

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

(Dz. U. z 2010 r.  Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz uchwały  Rady Miejskiej  w Krośnie 

Odrzańskim Nr XXVII/218/12 z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie programu współpracy Gminy 

Krosno  Odrzańskie  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2013 (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2012 r., poz. 2282).

Wykaz ofert wybranych do realizacji

Ochrona zdrowia

a) organizacja  wypoczynku letniego dla  dzieci  i  młodzieży z  elementami  profilaktyki 
przeciwalkoholowej

Lp. 1. Nazwa organizacji Nazwa zadania
Kwota 

przyznanej 
dotacji

1.

Chorągiew Ziemi Lubuskiej Zawiązku Harcerstwa 
Polskiego w Zielonej Górze

„Cztery  żywioły  czyli  życie, 
aktywność,  wiedza  i  inspiracje  - 
superbezpieczni” 9.120,00 zł

(15 osób)

2.

Oddział Wojskowy PTTK w Krośnie Odrzańskim

 

„Obóz  rekreacyjno  –  sportowy 
(dwubój rowerowo - kajakowy)”

1.300,00 zł

3.

Lubuski  Oddział  Okręgowy  Polskiego  Czerwonego 
Krzyża w Zielonej Górze

„Organizacja wypoczynku letniego 
dla dzieci z elementami profilaktyki 
przeciwalkoholowej”

10.050,00 zł

(15 osób)

4.

Miejski  Klub  Sportowy  „Tęcza”  w  Krośnie 
Odrzańskim

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

9.744,00 zł

(24 osoby)

5. Krośnieńskie  Stowarzyszenie  Pomocy  Dzieciom  
i Młodzieży w Krośnie Odrzańskim

„Na dobry początek wakacji” 6.000,00 zł

6. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze w Zielonej Górze Kolonie  letnie  z  profilaktyką 
przeciwuzależnieniową  z  cyklu 
„Kraina  100  –  milowego  lasu”  

11.400,00 zł



z  wykorzystaniem  elementów 
programu  uspołeczniania  dzieci  
i młodzieży w Łebie”

(15 osób)

7.

Oddział Wojskowy PTTK w Krośnie Odrzańskim X Wędrowny Obóz Młodzieżowy – 
Lato na rowerze „Poznajemy uroki 
kulturowe  i  krajoznawcze 
Pojezierza Sławskiego” 2.386,00 zł

Razem: 50.000,00 zł

b) organizacja  imprez  kulturalnych,  sportowych,  festynów,  konkursów  o  treściach 
propagujących zdrowy styl życia i turystyki kwalifikowanej z akcją oklejania naklejkami 
fosforyzującymi  rowerów  na  terenie  miasta  i  gminy,  prowadzenie  profilaktycznej 
działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży.

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania
Kwota 

przyznanej 
dotacji

1.

Oddział Wojskowy PTTK w Krośnie Odrzańskim
XXIX  Wielokonkurencyjne  Zawody 
Turystyczne „Jesień – 2013” 500,00 zł

2. Lubuskie Stowarzyszenie Aktywizacji Młodzieży „Razem zdrowo i sportowo” 1.000,00 zł

3.

Stowarzyszenie „Raduszczanka” w Starym Raduszcu „Profilaktyka  przeciwalkoholowa  
w Gminie Krosno Odrzańskie poprzez 
propagowanie  zdrowego  stylu  życia, 
sportu i rekreacji oraz aktywnych form 
spędzania wolnego czasu”

2.000,00 zł

4.

Stowarzyszenie „SUBSIDIUM” Brzózka 23
„Mogę  inaczej”  –  program 
profilaktyczno – psychoedukacyjny dla 
młodzieży szkół gimnazjalnych

2.000,00 zł

5.
Stowarzyszenie  Krośnieński  Uniwersytet  Trzeciego 
Wieku w Krośnie Odrzańskim

„Krośnieńskie Święto rowerów” 3.500,00 zł

6.

Zielonogórski  Klub  Fantastyki  Ad  Astra  w  Zielonej 
Górze 

„Profilaktyka prozdrowotna w Gminie 
Krosno  Odrzańskie  poprzez 
propagowanie  alternatywnych  form 
spędzania wolnego czasu – organizacja 
imprezy „Fantastyczna Sarbia”

1.000,00 zł



7.
Fabryka Aktywności Młodych Gorzów Wlkp. „Lubuskie  Miasteczko  Aktywności 

Młodych”
1.000,00 zł

Razem: 11.000,00 zł

c) prowadzenie i utrzymanie świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży z Gminy 
Krosno Odrzańskie

Lp. 2. NAZWA ZADANIA/ ORGANIZACJA
Kwota wnioskowanej dotacji Kwota 

przyznanej 
dotacji

1. Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej 
w Zielonej Górze 

„Prowadzenie  i  utrzymanie  świetlicy 
środowiskowej”

5.000,00 zł

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania
Kwota 

przyznanej 
dotacji

1.
Stowarzyszenie „Skarpa Gostchorze” w 
Gostchorzu

„Festyn z okazji Flisu Odrzańskiego” 2.500,00 zł

2. Stowarzyszenie  Młode  Krosno  w  Krośnie 
Odrzańskim

„Wakacyjna nuda z Młodym Krosnem” 3.000,00 zł

3.
Stowarzyszenie „SUBSIDIUM” w Brzózce „Wehikuł czasu” 1.500,00 zł

Razem: 7.000,00 zł

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i osób w tym działalność charytatywna

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania
Kwota 

przyznanej 
dotacji

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

„Dziś potrzebujemy – jutro pomożemy” 2.000,00 zł



Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnością

Lp.
Nazwa organizacji Nazwa zadania Kwota 

przyznanej 
dotacji

1.

Stowarzyszenie  „Wzgórze  nadziei”  
w Krośnie Odrzańskim

„Zmieniamy  życie  –  zmieniamy  świat” 
Działalność  na  rzecz  rehabilitacji 
społecznej,  aktywizacji  w  rożnych 
dziedzinach  życia  społecznego  oraz 
integracji  społecznej  osób 
niepełnosprawnych”

1.059,97 zł


