
Wyniki otwartego konkursu ofert 
 

na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2014 r. Gminy Krosno Odrzańskie z zakresu, zakresu: 

1) ochrony zdrowia,  

2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,  

3) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,  

4) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób, a także działalności charytatywnej,  

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 tj. z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej  

w Krośnie Odrzańskim Nr XLI/319/13 z dnia 30 października 2013 r. w sprawie programu 

współpracy Gminy Krosno Odrzańskie  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2013 r., poz. 

2326). 

 
Z zakresu ochrony zdrowia: 

  

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

przeciwalkoholowej 
 

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania 

Kwota 

przyznanej 

dotacji 

1. 
Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych w 

Chlebowie 

Obóz wędrowny „KARKONOSZE” 13 800,00 zł 

2. 

Polskie Towarzystwo Krajoznawcze w 

Zielonej Górze 

 

 

Kolonie edukacyjne „Słoneczny patrol” z 

elementami profilaktyki 

przeciwalkoholowej „Kraina 100 – 

milowego lasu” w Pucku 

11 050,00 zł 

(przy udziale 

15 dzieci) 

3. 

Lubuski Oddział Okręgowy PCK w 

Zielonej Górze 

 

Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z 

elementami profilaktyki 

przeciwalkoholowej 

11 000,00 zł 

(przy udziale 

17 dzieci) 

4. 
Stowarzyszenie SUBSIDIUM w Brzózce 

 

Wakacyjna kuźnia talentów 
7 500,00 zł 

5. 
Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko – 

Gorzowskiej w Zielonej Górze 

Wypoczynek letni w ośrodku kolonijno – 

wypoczynkowym w Nowym Dworku   6 000,00 zł 

Razem: 49 350,00 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 

XXX Powiatowe Wielokonkurencyjne 

Zawody Turystyczne „Jesień 2014” 
600,00 zł 

2. 
Lubuskie Stowarzyszenie Aktywizacji 

Młodzieży w Zielonej Górze 

„Świadomie w dorosłość” 
1 650,00 zł 

3. 
Stowarzyszenie SUBSIDIUM w Brzózce 

 

Zdrowa rodzina – pogodna rodzina II 

Piknik zdrowia 
2 650,00 zł 

4. 
Stowarzyszenie Młode Krosno w Krośnie 

Odrzańskim  
KO Streetball Summer Cup 2014 5 240,16 zł 

Razem: 10 140,16 zł 

 

 

c) szkolenia dla nauczycieli i młodzieży szkolnej w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym, promocja zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży 

szkolnej poprzez programy propagujące bezpieczne zachowania, racjonalne żywienie oraz higienę 

osobistą, promocja honorowego krwiodawstwa wśród mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie 

 

L.p. Nazwa organizacji Nazwa zadania Kwota 

przyznanej 

dotacji 

1. Stowarzyszenie SUBSIDIUM w Brzózce „Jestem bezpieczny – Potrafię 

pomoc” 

2 000,00 zł 

Razem: 2 000,00 zł 

 

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

 

 

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 

 

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania 

Kwota 

przyznanej 

dotacji 

1. Fundacja Alicji w Gronowie  
„Uniwersytet Obywatelski dla 

dzieci” 
3.000,00 zł 

 

 

L.p. Nazwa organizacji Nazwa zadania Kwota 

przyznanej 

dotacji 

1. 

Stowarzyszenie Pracowników i Przyjaciół 

Warsztatów Terapii Zajęciowej SYNERGIA  

w Krośnie Odrzańskim  

„Nie rób scen. Rób teatr!” 5 272,00 

2. Stowarzyszenie „Wzgórze nadziei” „ABC ceramiki” 1 728,00 

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. 

„Poprzez wsparcie bliżej innych” 2.000,00 zł 

 


