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         Zadanie nr 1 - Ochrona i promocja zdrowia – 2.000,00 zł 

 

Zadanie nr 2 - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 598.000,00 zł 

 

Zadanie nr 3 - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji – 20.000,00 z 

 

Zadanie nr 4 - Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży – 9.000,00 zł 

 

Zadanie nr 5 - Ratownictwo i ochrona ludności – 40.000,00 zł 

 

1. PCK Zarząd Rejonowy w Wolsztynie Konkurs plastyczny o krwiodawstwie 1 000,00 zł 

2. Stowarzyszenie Miłośników Historii 
Wojskowości 

Edukacja prozdrowotna – nauka 
pierwszej pomocy 

1 000,00 zł 

1. UMKS "ISKRA" Wolsztyn Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu 

45 000,00 zł 

2. LKS "LEŚNIK-JUNIOR" Świętno XII Mistrzostwa Unii Europejskiej w 
piłce nożnej halowej im. Czesława 
Fidlera w Świętnie 

2 500,00 zł 

3. LKS "ZNICZ" Obra Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu 

25 500,00 zł 

4. UKS "JUNIOR" Kębłowo Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu 

45 500,00 zł 

5. UMKS "ZRYW" Wolsztyn Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu wśród dzieci i młodzieży uzdol-
nionej sportowo w kajakarstwie kla-
sycznym 

36 000,00 zł 

6. WMLKS "NADODRZE" Powodowo Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu 

48 000,00 zł 

7. MLKS "ORKAN" Chorzemin Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu 

27 500,00 zł 

8. UKS "SZACH" Wolsztyn Nauka gry w szachy 18 400,00 zł 

9. KTS "LATINA" Wolsztyn Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu 

6 000,00 zł 

10. MUKS Wolsztyn Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu 

24 500,00 zł 

11. UKS Taekwondo Wolsztyn Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu 

14 000,00 zł 

12. UKS 3 Wodnik Wolsztyn Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnio-
nej sportowo w dyscyplinie olimpij-
skiej - pływanie 

16 000,00 zł 

13. PZ LZS w Wolsztynie Aktywizacja ruchowo – sportowa mło-
dych mieszkańców Gminy Wolsztyn 

58 600,00 zł 

14. KS "GROM" Wolsztyn Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu 

75 000,00 zł 

15. KPR "WOLSZTYNIAK" Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu 

100 000,00 zł 

16. Wolsztyński Klub Żeglarski Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu 

55 500,00 zł 

1. UKS "LEŚNIK-JUNIOR" Świętno XVI Międzynarodowy Festiwal Piosen-
ki Religijnej im. Jana Pawła II w Święt-
nie 

4 000,00 zł 

2. UKS "LEŚNIK-JUNIOR" Świętno Wolsztyńska Noc Świętojańska – 1 000,00 zł 

3. Stowarzyszenie Aktywnej Rehabili-
tacji Społecznej i Kulturalnej AKTIW 

Upowszechnianie kultury i sztuki 
wśród osób niepełnosprawnych po-
przez zorganizowanie imprezy inte-

1 000,00 zł 

4. Parafia p.w. NMP w Wolsztynie XVII Międzynarodowy Festiwal Muzy-
ki Organowej i Kameralnej w Wolszty-
nie 

10 000,00 zł 

5. Towarzystwo Przyjaciół Wolsztyń-
skiej Parowozowni 

Bieżące utrzymanie oraz wykonanie 
niezbędnych prac zabezpieczających i 
rewitalizacyjnych infrastruktury linii 
kolejowej nr 371 na odcinku Wolsztyn 

2 000,00 zł 

6. Stowarzyszenie Miłośników Historii Żywe lekcje historii 2 000,00 zł 

1. Stowarzyszenie Razem Łatwiej Półkolonia dla dzieci niepełnospraw- 4 000,00 zł 

2. ZHP Hufiec Wschowa Obóz szkoleniowo-wypoczynkowy 
Gminnego Związku Drużyn ZHP w 
Wolsztynie obozu 

4 000,00 zł 

1. UMKS "ZRYW" Wolsztyn Zabezpieczenie kąpielisk w Obrze, 40 000,00 zł 

Podział dotacji w 2012 roku 
dla organizacji pozarządowych działających  

w strefie pożytku publicznego  

Gmina Wolsztyn realizując program współpracy z organizacjami pozarzą-

dowymi współdziała  z nimi na wielu płaszczyznach związanych z rozwo-

jem regionu oraz wspiera działania na rzecz różnych grup społecznych. 

Jedną z form wsparcia są udzielane dotacje w trybie otwartych konkur-

sów ofert zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W 2012 roku na 

ten cel zabezpieczona została w budżecie Gminy Wolsztyn kwota 

671 500,00 zł, czyli o 98 000,00 zł  więcej niż w 2011 roku. Komisja kon-

kursowa przy ocenie złożonych ofert brała pod uwagę m.in. wartość 

merytoryczną ofert, zaproponowany sposób realizacji zadania 

(pomysłowość, metody), adekwatność kosztów zadania w odniesieniu 

do zakresu rzeczowego realizowanego zadania, osiągalność i realność 

celów, a także liczebność i charakterystyka grup odbiorców. Przy podzia-

le środków na zadanie „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”,  

w którym co roku składanych jest najwięcej ofert, dodatkowo oceniana 

była liczba sekcji młodzieżowych, poziom rozgrywek w jakim bierze 

udział dany klub oraz liczba punktów zdobytych w klasyfikacji sportu 

dzieci i młodzieży Prowadzonej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. 

Warto podkreślić, iż Gmina Wolsztyn za każdy zdobyty punkt w tej klasy-

fikacji przyznaje klubom aż 180,00 zł. Przedstawiamy Państwu zestawie-

nie dotacji przyznanych organizacjom pozarządowym w 2012 roku. 

Na zdjęciu drużyna KS „Grom” Wolsztyn.  

Odnawiane pomieszczenia Klubu „Zryw Wolsztyn” 

Na przystani nad Jeziorem Wolsztyńskim mimo mrozu widać, że prace 

idą pełną parą. Nad nowymi pomieszczeniami dla młodzieży, które nale-

żą do wolsztyńskiego klubu kajakowego „Zryw Wolsztyn” czuwa zarząd 

klubu. Pomieszczenia dzierżawione są od Gminy Wolsztyn. W odnowio-

nych pomiesz-

czeniach po-

wstają nowe 

łazienki wraz  

z przebieral-

niami oraz 

siłownią dzięki 

której podczas 

złej pogody 

członkowie 

klubu będą 

mogli ćwiczyć 

i doskonalić formę.  Klub wiele zawdzięcza sponsorom m.in. Krzysztofo-

wi Baucie, który ufundował okna i drzwi, Mariuszowi Janikowi - firmie 

handlowo-usługowej, Jerzemu Kuberka - firmie budowlanej oraz Zbi-

gniewowi Urbaniakowi - firmie płytkarskiej. Efekty prac będzie można 

podziwiać już na wiosnę! 


