Zgorzelec, dnia 21 stycznia 2021 r.
OP.524.2.2021

OGŁOSZENIE
wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 246/Z/20
Wójta Gminy Zgorzelec z dnia 22 grudnia 2020 r.
1. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym:
1) organizacja profilaktyki i pomoc rodzinom i osobom uzależnionym od narkotyków –
przeznaczona kwota na realizację zadania – 58.000,- zł.
Wysokość
Nazwa oferenta
Nazwa zadania
przyznanych
środków
publicznych
Stowarzyszenie
Profilaktyka uzależnienia od
10.000 zł
Profilaktyki i
narkotyków wśród dzieci
Profesjonalnej Pomocy
i młodzieży
Osobom uzależnionym
„ SUBSIDIUM ”
Aktywność przede wszystkim.
Klub Puszystych BIS
4.000 zł
Działania rekreacyjne dla osób
otyłych lub z nadwagą zwiększające
aktywność fizyczną

Uczniowski Klub
Sportowy Basket
Zgorzelec

Rozgrywki kobiet w koszykówce
w roku 2021

5.000 zł

Stowarzyszenie Rozwoju
wsi Łagów „Błękitne
Kamizelki”

Święto Błękitnej Niezapominajki
– XI Przegląd Kultury Ludowej

4.000 zł

RAZEM

23. 000 zł

2) organizacja profilaktyki i pomoc rodzinom i osobom uzależnionym od alkoholu –
przeznaczona kwota na realizację zadania – 108.000,- zł.
Wysokość
Nazwa oferenta
Nazwa zadania
przyznanych
środków
publicznych
Zgorzeleckie
Muzyka dla Zgorzelca 2021
Towarzystwo Muzyczne
10.000 zł
Stowarzyszenie Klub
Trzeźwych Przyjaciół

Wspierajmy się w trzeźwości

5.000 zł

Stowarzyszenie
Profilaktyki i
Profesjonalnej Pomocy
Osobom uzależnionym
„ SUBSIDIUM ”

Profilaktyka uzależnienia od
alkoholu wśród dzieci i
młodzieży

10.000 zł

Klub Sportowy APIS
Jędrzychowice

Sport i profilaktyka – wspólny
cel

20.000 zł

Towarzystwo
Pomocy im. Św. Brata
Alberta

Objęcie wsparciem i pomocą jak
największej grupy osób
bezdomnych, biednych i
zagrożonych wykluczeniem
społecznym

30.000 zł

Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Łagów „Błękitne
Kamizelki”

Zadbajmy o wszystkich –
wszyscy jesteśmy równi.

4.000 zł

Stowarzyszenie Równych
Szans „Bratek”

„Jestem seniorem i jestem
aktywny”

3.000 zł

Ratownictwo Wodne
Rzeczpospolitej Oddział w
Zgorzelcu

RWR Zgorzelec w służbie
bezpieczeństwa mieszkańców

3.000 zł

RAZEM

85.000 zł

2. Ochrona i promocja zdrowia – przeznaczona kwota na realizację zadania – 5.000,- zł.

Nazwa oferenta

Polski Związek
Niewidomych
Stowarzyszenie
Eurocentrum
Kobiet
Stowarzyszenie
„AMAZONEK” i osób z
chorobą nowotworową

Nazwa zadania

Wysokość
przyznanych
środków
publicznych

Razem czujemy się szczęśliwi

1.500 zł

Jesz zdrowo – jesteś zdrowy –
usprawniające warsztaty kulinarne

1.500 zł

Zmotywowane Amazonki działają
na rzecz innych osób

2.000 zł

RAZEM

5.000 zł

3. Pomoc społeczna, w tym pomoc ludziom starszym, bezdomnym, zwolnionym
z zakładów karnych oraz rodzinom wielodzietnym – przeznaczona kwota na realizację
zadania 15.000,- zł.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Polski Komitet
Pomocy Społecznej w Zgorzelcu

Prowadzenie punktu
udzielania pomocy osobom
potrzebującym tj. starszym,
bezdomnym, zwolnionych
zakładów karnych oraz
rodzinom wielodzietnym
znajdującym się w trudnych
sytuacjach życiowych,
wydawanie żywności,
odzieży i sprzętu
gospodarstwa domowego
XII Integracyjne Zawody
Sportowe

Fundacja „ Niepełnosprawnym i
Oczekującym
Pomocy ”
Fundacja „ Niepełnosprawnym i
Żyjmy bezpieczniej
Oczekującym
Pomocy ”
Stowarzyszenie Pracy
Seniorzy są wśród nas
Samarytańskiej dla Mieszkańców
Wsi Ręczyn, Spytków,
Kostrzyna, Niedów
RAZEM

Wysokość
przyznanych
środków
publicznych
5.000 zł

5.000 zł
3.000 zł
2.000 zł

15.000 zł

4. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie, w tym: edukacja regionalna, wspieranie dzieci
i młodzieży uzdolnionej, realizacja programów profilaktyczno – wychowawczych
i edukacyjnych,
organizacja konkursów ekologicznych, wspieranie działań
zmierzających do wyrównywania szans startu życiowego – kwota przeznaczona
na realizację zadania – 5.000,- zł.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Stowarzyszenie Pracy
Samarytańskiej dla Mieszkańców
Wsi Ręczyn, Spytków,
Kostrzyna, Niedów

W naszej małej ojczyźnie

Polskie Towarzystwo Schronisk
Młodzieżowych – Oddział
Międzyszkolny w Zgorzelcu

A) XXIV Zgorzelecka
Impreza na Orientację
B) XXV Zgorzelecki Rajd
Pieszy Młodzieży Szkolnej

RAZEM

Wysokość
przyznanych
środków
publicznych
2.500 zł

2.500 zł

5.000 zł

5. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa
oraz wypoczynku, w tym:
1) organizacja współzawodnictwa w piłce nożnej – przeznaczona kwota na realizację
zadania – 120.000,- zł.
Nazwa oferenta
Klub Sportowy ISKRA Łagów

Klub Sportowy APIS
Jędrzychowice
Klub Sportowy Lech Ręczyn

Nazwa zadania

Organizacja
współzawodnictwa w piłce
nożnej
Rozwój piłki nożnej w
Gminie Zgorzelec

Wysokość
przyznanych
środków
publicznych
45.000 zł
50.000 zł

Organizacja
współzawodnictwa w piłce
nożnej

25.000 zł

RAZEM

120.000 zł

2) popularyzacja kultury fizycznej, a szczególności: organizacja treningów, rozgrywek
sportowych, obozów szkoleniowych, turniejów sportowych – przeznaczona kwota na
realizację zadania – 62.000,- zł.
Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Wysokość
przyznanych
środków
publicznych
6.000 zł

Zrzeszenie Ludowe Zespoły
Sportowe Powiatu Zgorzelec
Uczniowski Klub Sportowy w
Jerzmankach

XXII Igrzyska LZS
mieszkańców wsi i miast
25 lat z zapasami w Gminie
Zgorzelec

Uczniowski Klub Sportowy w
Jerzmankach
Międzyszkolny Klub Sportowy
„OSA”

Hokejowa przygoda w
Gminie Zgorzelec
Organizacja treningów,
obozów sportowych, udział
w zawodach sportowych

6.000 zł

Łużyckie Stowarzyszenie
Rekreacyjno – Sportowe
„NA KOŃ”
w Łagowie

Zawody jeździeckie w skokach
przez przeszkody pod patronatem
trzech dżentelmenów. Zawody
regionalne i towarzyskie z
udziałem jeźdźców
zagranicznych, puchar Wójta
Gminy Zgorzelec, Mistrzostwa
Powiatu Zgorzeleckiego o puchar
Starosty Zgorzeleckiego, puchar
Burmistrza Miasta Zgorzelec,
edycja XVIII, (18 IX 2021)

5.000 zł

Zgorzelecki Klub Żeglarski

Popularyzacja żeglarstwa
poprzez organizowanie
rejsów turystyczno –

1.500 zł

27.000 zł

6.000 zł

krajoznawczych oraz
prowadzenie szkoleń
żeglarskich

UKS Energetyk

Organizacja wyjazdów
kondycyjnych oraz obozu
sportowego

3.000 zł

Stowarzyszenie Śląsko Saksońskiego Teatru Tańca
MOST

Popularyzacja kultury
fizycznej i sportu
(gimnastyka artystyczna z
elementami baletu
klasycznego) – organizacja i
realizacja obozu treningowo
– szkoleniowego
Organizacja
międzypokoleniowej gry
terenowej promującej
lokalne walory turystyczne

5.500 zł

Stowarzyszenie „Bystry Strumień”

RAZEM

2.000 zł

62.000 zł

6 . Realizacja zadań z zakresu dóbr kultury, dziedzictwa narodowego i martyrologii
- przeznaczona kwota na realizację zadania – 34.000,- zł.
Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Wysokość
przyznanych
środków
publicznych

Fundacja Pamięć, Edukacja, Kultura

Ocalić od zapomnienia historia Stalagu VIII A

30.000 zł

Stowarzyszenie Pracy
Samarytańskiej dla Mieszkańców
Wsi Ręczyn, Spytków,
Kostrzyna, Niedów

Muzeum Rolnicze Wsi w
Spytkowie

2.000 zł

Społeczny Komitet Ochrony Miejsc
Pamięci Narodowej

Popularyzacja wiedzy
historycznej, konkursy,
spotkania, warsztaty,
wycieczki edukacyjne do
Nadleśnictwa Ruszów

1.000 zł

Związek Weteranów i Rezerwistów
Wojska Polskiego Zgorzelecki
Oddział Powiatowy

Rola Wojska Polskiego w
kształtowaniu tradycji
narodowej

1.000 zł

RAZEM

34.000 zł

7. Realizacja zadań z zakresu porządku i bezpieczeństwa – przeznaczona kwota
na realizację zadania – 5.000,- zł w tym:
1) wspieranie i upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach i ich zapobieganiu w tym działań
dotyczących skutków nagłych wypadków, awarii, katastrof i kataklizmów.
2) upowszechnianie wśród mieszkańców gminy - ze szczególnym uwzględnieniem
młodzieży - wiedzy i umiejętności z zakresu ratownictwa przeciwpowodziowego,
przeciwpożarowego i medycznego.
3) wspieranie działań w zakresie przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej działalności
zapobiegawczej i profilaktycznej.
Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Ochotnicza Straż Pożarna w
Trójcy

Wysokość
przyznanych
środków
publicznych

IV Marsz na orientację Florek
2021 oraz warsztaty tematyczne
4.000 zł

RAZEM

4.000 zł

