jCŻBotsSKI
l}il i.l-r:J1'\w
lł6-20Lli(LUcz0oRK
rl. Kalowicka 1
l l l P 7 5 1 - 1 5 5- 7 3 - 7 ^ 1
(2\

Kfuczbork,13.O3.2Ot2r,

Lista oodmiotów. które uzyskałv w 2o12 roku dotacje wsoieraiace
realizacje zadań Dub|icznvchw obszarach:
- pomocy społecznei, w tym pomocy rodzinom i osobom w tludnej
szans tych rodzin i osób,
sytuaqi życiowej oraz wyńwnywania
- ku|tury, sztuki, ochrony dóbr ku|tury i dziedzictwa nafodowego
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznei
zarząd Powiatu w K|uczborku przy pomocy komisji konkursowej do opiniowania ofeń na rea|izację
zadań pub|icznych z|econych przez powiat organizacjom pozarządowym w obszarach pomocy
społecznej,w tym pomocy rodzinom iosobom W trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania
szans tych rodzin iosób, obszarze ku|tury,sztuki, ochrony dóbr ku|tury idziedzictwa narodowego
oraz obszarze wspierania i upowszechniania ku|tury fizYcznej przYznał w 2012 roku dotacje
następującympodmiotom:

- w obszarze Pomocy społecznej' w tym Pomocy rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życtowei oraz wyrównywania szans tych rodz.n . osób:
Nazwa organi2acii i zadania

Lp.

Tańca..sUKcEs,,
stowarzyszenieMitośników

1 53o,oo -zł
(słownie: jeden tysiąc pięcset trzydzieki
złotych o0 qroszY)

Tanecznv Kluczbork dzieciom

Razem pnzyznano
- w obszarz€

Kwota przyznana

1 53o,oo -zł

(słownie: jeden tystąc pięćset trzydzieści
złotYch oo groszy)

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodow€ g o:
Nazwa organizaqa i zadania

Kwota przyznana

2 ooo'oo-zł
(słownie: dwa tysiące złotych 0o groszy)

3 ooo,oo-zł
I mpreza i ntegracyjna _,, Dzień InwalidY. Emeryta,,
3.

StowarzyszenieUniwersytetTrzeciegoWieku
Rozwój kultury wśródmieszkańców powiatu
kluczborskiego

Tańca.sUKcEs"
Miłośników
stowarzyszenie
Promocja powiatu poprzez taniec
StowarzyszenieRozwojuKultury
i Profilaktyki,,EMAUS"

(słownie: trzy tysiąCe złotYch o0 groszy)

2 2oo,oo-zł
(słownie: dwa tysiące dwieściezłotych
0O groszY)

7 9oąoo .zr
(słownie: siedem tysięcy dziewięćset
złotych o0 groszy)

2 ooo'oo-zł

(słownie: dwa tysiące złotych o0 groszy)

2 ooo'oo-zł
(słownie: dwa tYsiące złotych 0o groszy)

Radosne Miko,łajki_ v edycja
7.

Stowarzyszenie"HospicjumZiemi KluczborskiejSw. Ojca
Pio,,
Organizacja koncertu charytatywnego na rzecz ,
Stowarzyszenia ,,Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Sw. Ojca
, Pio"

5 ooo,oo -2ł
(słownie: pięć tYsięcy złotych 0o grosry)

Ks' Pastor WaIdemar Bońkiewicz Zboru Kościoła
z!eIonoświątkowe9o
spektakl ,,BramY Nieba i Płomienie Piekła,,

1 5oo'oo .zł
(s,lownie: jeden tysiąc pięćset złotYch
OO groszy)

25 6o0'oo -zł
(słownie: dwadzleścla plęć tysięcy
sześćEt złotyń o0 groszy)

- w obszarze wspaerania i upowszechniania kultury fizycznei:
LP.

Nazwa organizacji i zadania

Uczniowski K|ub spońowy .5ToBRAWA,,
Organizacja i uczestnictwo w zawodach kolarskich dzieci
i młodzieżV
Stowarzyszenie Autoklub Terenowa Byczyna
,,Piknik Terenowy 2012 wykorzystanie elementów
turystyki regionalnej i sportowego ducha walki do
integ ra cji społeczeń stwa,,
KluczborskiKlub Wspinaczkowy,,ZAWMT"
Rozwój i promocja aktYwności wspinaczkowej w Powiecie
Kluczborskim
4.

Uczniowski Ludowy K|ub sportowy W Bogdańczowicach
Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
a zwłaszcza piłki nożnej wśród dziewcząt
stowarzyszenie Koł.oGospodyń Wiejskich odnowa Wsi
Krzywiczyny
Gm inno-PoWiatowy Turniej sołectw

6.

okręg PolskiegozwiązkuWędkarskiego
w opoIu
organizacja i udziałWzawodach wędkarskich

7.

RegionaIne
stowaŹyszenieKu|turaIne
Rozwój Hokeja stołowegona ziemi Kluczborskiej

Razem pnzyznano

skład komisji oDiniująceioferw:
1) Mieczysławczapliński - PrcewodniczącyKomisji
2) Maria Zurek - Sekretarz Komisji
3) Artur Nowak - Członek
4) Czesława Gajda - Członek
Łącznie przyznano: 46 925,oo -z|
(słown i e : czte rdz i eścisześćty s i ęcy dzi ewi ęćset

Kwota przyznana

2 ooo,oo-zł
(słownie: dwa tysiące złotych o0 groszy)

2 5oo'oo -zł
(s,lownie: dwa tysiące pięćset złotych
O0 groszY)

2 5oo,oo -zł
(słownie: dwa tYsiące pię6et złotYch
O0 groszy

8 ooo'oo-zł
(slownie: oslem tysięcy złotych oo 9ros4)

1 5oo'oo -zł
(słownie: jeden tysiąc pięćset złotych
OOgroszy)

2 ooo,oo-zł
(słownie: dwa tysiące złotych 0o groszy)

1 295,oo -zł
(słownie: jeden tysiąc dwieście
dziewięćdziesiąt pięć złotyń oo groszy)

19 795'oo.zł
(s'lownie: dziewiętnaście tysĘCy sledemset
dziew ięćdziesiąt pięć z'lotych
OO groszy)
.

