
 
 

Informacja o złożonych ofertach i dotacjach udzielonych na zadania publiczne Miasta Pszów w 2011 roku. 
 

Lp. Zadanie w dziedzinie Oferent Tytuł zadania wnioskowana 
kwota dotacji 

Przyznana kwota 
dotacji 

1 Upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu 

MUKS 
”JEDYNKA” 

„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu  
wsród dzieci i młodziezy – realizowane poprzez 
prowadzenie zajeć treningowych, organizowanie 

zgrupowań i udział w zawodach w ramach 
współzawodnictwa sportowego (prowadzonego 

przez odpowiednie krajowe związki sportowe) w 
tenisie stołowymdzieci I młodzieży.” 

45.510,00 zł 45.510,00 zł 

2 Upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu 

Towarzystwo Sportowe 
Górnik Pszów 

„Organizowanie rekreacyjnego uprawiania 
sportu wśród dzieci i młodzieży miasta Pszów” 

40.000,00 zł 40.000,00 zł 

3 Upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu 

Ludowy Klub Sportowy 
„Naprzód 37” 
Krzy żkowice 

„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 
wśród dzieci i młodzieży – sekcja piłka nożna” 

27.900,00 zł 20.000,00 zł 

4 Upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu 

Stowarzyszenie  
Dalekowschodnich Sztuk 

Walki „Tao” 

„Szkolenie WU shu w sekcji S.D.S.W. „Tao” w 
2011 r.” 

37.000,00 zł 14.490,00 zł 

5 
Upowszechniania kultury oraz 

ochrony dziedzictwa narodowego 
 

Towarzystwo Przyjaciół 
Pszowa 

„ZESZYTY  PSZOWSKIE” 5.600,00 zł 5.600,00 zł 

6 Upowszechniania kultury oraz 
ochrony dziedzictwa narodowego 

Towarzystwo Przyjaciół 
Pszowa 

„Zawsze wracamy do naszych korzeni” 1.500,00 zł 1.500,00 zł 

7 Upowszechniania kultury oraz 
ochrony dziedzictwa narodowego 

Towarzystwo Przyjaciół 
Pszowa 

„Spotkania z Tradycją i Folklorem  Małej 
Ojczyzny” 

5.000,00 zł 4.000,00 zł 

8 Upowszechniania kultury oraz 
ochrony dziedzictwa narodowego 

Towarzystwo Przyjaciół 
Pszowa “Nasza historia w teorii i praktyce” 2.500,00 zł 

Odrzucona nie 
złożona w 

odpowiedzi na 
ogłoszony 
konkurs 

9 Upowszechniania kultury oraz 
ochrony dziedzictwa narodowego 

Stowarzyszenie 
Miłosników Kultury 

Górnego Śląska 
Musical “Wakacyjna podróz z piosenką” 12.000,00 zł 

2.000,00 
REZYGNACJA 

10 
Upowszechniania kultury oraz 

ochrony dziedzictwa narodowego 
 

Grupa Artystyczna Konar “Pszów oczami artystów” 8.650,00 zł 
1.500,00 zł 

REZYGNACJA 



11 
Ochrony i promocji zdrowia oraz 

działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych 

Towarzystwo Przyjaciół 
Pszowa  

 

WSZYSCY RAZEM – prowadzenie świetlicy 
Radość Życia dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej w Pszowie 
18.720,00zł 17.500,00 zł 

12 
Ochrony i promocji zdrowia oraz 

działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych 

PZN Koło Wodzisław Śl. 
Rehabilitacja i Integracja – drogą KU  

SAMODZIELNO ŚCI edycja 2011 
5.900,00 zł 2.500,00 zł 

13 
Pomocy społecznej i 

przeciwdziałania patologiom 
społecznym 

Stowarzyszenie Pomóżmy 
Sobie 

„Jadłodajnia im. Jana Pawła II pomaga 
głodnym” 20.000,00 zł 20.000,00 zł 

14 
Pomocy społecznej i 

przeciwdziałania patologiom 
społecznym 

Stowarzyszenie Pomóżmy 
Sobie 

„ Świetlica Opiekuńcza „Gniazdo” dzieciom” 21.000,00 zł 21.000,00 zł 

15 
Pomocy społecznej i 

przeciwdziałania patologiom 
społecznym 

Związek Harcerstwa 
Polskiego Hufiec Ziemii 

Wodzisławskiej 

Ofrta założona po terminie zwrócona oferentowi 
bez rozpatrywania 

  

 
 
 


