
Informacja  o otwarciu  ofert złożonych w otwartym  konkursie na zadania publiczne Miasta Pszów na 2012 rok ogłoszonym 
Zarządzeniem Nr 0050.78.2011 Burmistrza Miasta Pszów z dnia 5 grudnia 2011 r.  w zakresie: 

 upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, pomocy społecznej i przeciwdziałania 
patologiom społecznym oraz promocji zdrowia i działań na rzecz osób niepełnosprawnych 

 

L p. Zadanie w dziedzinie Oferent Tytuł zadania Wnioskowana 
kwota dotacji 

1.  

Upowszechniania kultury fizycznej 
i sportu 

MUKS 
”JEDYNKA” 
 
 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród 
dzieci i młodzieży  - realizowane poprzez 
prowadzenie zajęć treningowych, organizowanie 
zgrupowań i udział w zawodach w ramach 
współzawodnictwa sportowego (prowadzonego 
przez odpowiednie krajowe związki sportowe) w 
tenisie stołowym dzieci i młodzieży”. 

 
 
 

47.385,00 

2.  
Upowszechniania kultury fizycznej 
i sportu 
 

UKS – Ognisko 
Rydułtowy 

Nasze dzieci grają w szachy.  
5.264,00 

3.  
Upowszechniania kultury fizycznej 
i sportu 

Stowarzyszenie  
Dalekowschodnich 
Sztuk Walki „Tao” 

Szkolenie Wu Shu w sekcji S.D.S.W. “Tao”  
 

 
22.800,00 

4.  Pomocy społecznej i przeciwdziałania 
patologiom społecznym 

Stowarzyszenie 
Pomóżmy Sobie 

Świetlica Opiekuńcza “Gniazdo” - 
dzieciom 

 
25.000,00 

5.  
Pomocy społecznej i przeciwdziałania 
patologiom społecznym 

Stowarzyszenie 
Pomóżmy Sobie 

Jadłodajnia im. Jana Pawła II pomaga 
głodnym 
 

 
20.000,00 

6.  
Kultury oraz ochrony dziedzictwa 
narodowego 

Ochotnicza Straż 
Pożarna Pszów 

Ochotnicza Straz Pożarna w Pszowie – 
kronika jednostki od jejej założenia w roku 
1907 do 2011.  

5.000,00 

7.  Kultury oraz ochrony dziedzictwa 
narodowego 

Towarzystwo 
Przyjaciół Pszowa 

Zeszyty Pszowskie 6.000,00 

8.  Kultury oraz ochrony dziedzictwa 
narodowego 

Towarzystwo 
Przyjaciół Pszowa 

Świat i MY 1.000,00 

9.  Kultury oraz ochrony dziedzictwa 
narodowego 

Towarzystwo 
Przyjaciół Pszowa 

Spotkania z Tradycją i Folklorem Małej 
Ojczyzny 

3.000,00 



10.  
Ochrony i promocji zdrowia oraz 
działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych 

Towarzystwo 
Przyjaciół Pszowa 

“Wszyscy Razem” – prowadzenie świetlicy 
“Radość Życia” dla dzieci i młodziezy 
Pszowa. 

16.000,00 

11.  
Ochrony i promocji zdrowia oraz 
działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych 

PZN Koło 
Wodzisław Śl.  

“Rehabilitacja i Integracja” – drog ą “KU 
SAMODZIELNO ŚCI” – kolejna odsłona 

9.615,00 

 
Pszów, 12 stycznia  2012 r.                                                                                                    Przewodniczący Komisji Opiniującej 
 
                                                                                                                                                                                   mgr Alicja Nawrat 


