
Wyniki otwartego konkursu ofert 
 

na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2015 r. Gminy Krosno Odrzańskie z zakresu ochrony 

zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 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 wyrównywania szans tych rodzin i osób a także działalności 

charytatywnej oraz upowszechniania kultury fizycznej, ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 

1118 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej Nr LIV/422/14 z dnia 29 października 2014 r. w sprawie 

programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Lub.  

z 2014 r., poz. 2106). 

PRZYZNANE DOTACJE ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM: 

 

ochrony zdrowia: 

  

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

przeciwalkoholowej 

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania 

Kwota 

przyznanej 

dotacji 

1. 

Polskie Towarzystwo Krajoznawcze  

w Zielonej Górze 

 

 

Kolonie edukacyjne „Ja i Ty zawsze 

bezpieczni” z elementami profilaktyki 

alkoholowej „Kraina 100 – milowego lasu” 

w Łazach 

18 500,00 zł 

2. 
Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych  

w Chlebowie 

II Obóz wędrowny „KARKONOSZE” 

2015 
15 000,00 zł 

3. 

Miejski Klub Sportowy Tęcza w Krośnie 

Odrzańskim  

 

 

Organizacja wypoczynku letniego dla 

dzieci i młodzieży z elementami 

profilaktyki przeciwalkoholowej 
10 000,00 zł 

4. 
Oddział Wojskowy PTTK w Krośnie 

Odrzańskim 

II Obóz rekreacyjno – sportowy (dwubój 

rowerowo - kajakowy) 
1 000,00 zł 

5. 

Stowarzyszenie Raduszczanka w Starym 

Raduszcu 

 

 

Organizacja wypoczynku letniego dla 

dzieci i młodzieży ze Starego Raduszca, 

Strumienna, Sarbii i Retna z elementami 

profilaktyki przeciwalkoholowej 

5 000,00 zł 

6. 
Stowarzyszenie SUBSIDIUM w Brzózce 

 

Mali odkrywcy 
5 000,00 zł 

7. 

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w 

Krośnie Odrzańskim 

 

 

Wypoczynek letni dla dzieci ze świetlicy  

prowadzonej przez Parafialny Oddział 

Akcji Katolickiej w Krośnie Odrzańskim w 

ośrodku kolonijnym „Kajtuś” w 

Kołobrzegu 

5 500,00 zł 

Razem: 60 000,00  zł 



 

b) organizacja imprez profilaktycznych o treściach propagujących zdrowy styl życia oraz 

prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci  

i młodzieży 

 

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania 

Kwota 

przyznanej 

dotacji 

1. 
Lubuskie Stowarzyszenie Aktywizacji 

Młodzieży w Zielonej Górze 

„Chce być cool – wybieram zdrowie!” 
1 400,00 zł 

2. 
Stowarzyszenie Młode Krosno w Krośnie 

Odrzańskim 

KO Streetball Summer Cup 2015 – X-lecie 
4 000,00 zł 

3. 

Stowarzyszenie Raduszczanka w Starym 

Raduszcu 

 

 

Profilaktyka prozdrowotna w Gminie Krosno 

Odrzańskie poprzez propagowanie 

alternatywnych form spędzania wolnego 

czasu – organizacja imprezy Fantastyczna 

Sarbia   

600,00 zł 

4. 

Stowarzyszenie Raduszczanka w Starym 

Raduszcu  

Organizacja treningów biegowych i biegu 

crossowego pod nazwą BIEG CROSSnieński 

dla mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie 

1 000,00 zł 

Razem: 7 000,00 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 „Czuję się bezpiecznie – Potrafię pomoc” 2 000,00 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 
3 500,00 zł 

2. 
Stowarzyszenie SUBSIDIUM w Brzózce 

 
Baba Luda 3 500,00 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. 

Wsparcie, rozwój i szansa na lepsze jutro 2 000,00 zł 

 

 

upowszechnianie kultury fizycznej 

 

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania 

Kwota 

przyznanej 

dotacji 

1. 

Klub Sportowy Odra – Doramex w Radnicy  

 

 

Udział w rozgrywkach ligowych Klubu 

Sportowego „ODRA – DORAMEX 

RADNICA” 
12 000,00 zł 

 

 

 


