
OGŁOSZENIE 
 
 na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. 2009r. nr 157 poz. 1240 ze zmianami )  

 

Wójt Gminy Bolesław podaje do publicznej wiadomości: 
  

 
Wykaz udzielonych dotacji w 2012 roku 

 
wg umów zawartych pomiędzy Gminą Bolesław a organizacjami pozarządowymi na realizację zadań  publicznych 

 
 

 
L.p. 

 
Nazwa zadania 
konkursowego 

 
Nazwa podmiotu 

 
Kwota 
dotacji 

 
Data 

rozpoczęcia  
realizacji 
zadania 

 
Data 

zakończenia 
realizacji 
zadania 

 
1.   

Pomoc społeczna, w tym 
pomoc rodzinom i osobom w 
trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywania szans tych 
rodzin i osób, realizowana 
poprzez: 
- prowadzenie świetlicy 
środowiskowej wsparcia 
dziennego dla dzieci z terenu 
Gminy Bolesław, w 
szczególności dzieci 
pochodzących z rodzin 
dotkniętych problemem 
alkoholowym, 
- prowadzenie zajęć 
rekreacyjno- sportowych dla 
wyżej wymienionych dzieci, 
- realizacja otwartych 
programów profilaktycznych i 
promujących zdrowy styl życia 
wśród dzieci i młodzieży, 
- inne projekty wspierające 
realizację zadań określonych w 
Gminnym Programie 
Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych dla 
Gminy Bolesław  
 

 
Stowarzyszenie 
na Rzecz 
Rozwoju i 
Promocji Gminy 
Bolesław ul. 
Główna 46, 32-
 329 Bolesław 

 
65.000,00 zł 

 

 
07.02.2012 r. 

 
31.12.2012 r. 

2.  Zadanie nr 1 Wspieranie i 
upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu, w zakresie 
piłki nożnej oraz wędkarstwa 
lub lekkiej atletyki, siatkówki 
itp. poprzez szkolenia oraz 
organizowanie lub uczestnictwo 
we współzawodnictwie 
sportowym, na rzecz 
mieszkańców Gminy, w tym:  
- organizowanie lub udział w 
szkoleniach sportowych 
- organizowanie lub udział we 
współzawodnictwie sportowym 
na terenie Gminy  
- udział we współzawodnictwie 
sportowym poza granicami 
Gminy  
- możliwość organizacji lub 
uczestnictwa w imprezach 

Gminny Ludowy 
Klub Sportowy 
„Laskowianka” 
 Laski ul. Leśna   
32-329 Bolesław  

45.000,00 08.02.2012r. 31.12.2012r. 



sportowo - rekreacyjnych  
 
 

3.  Zadanie 2 Wspieranie i 
upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu, w 
zakresie jednej (lub więcej) 
z przykładowych dyscyplin:  
piłka nożna, piłka siatkowa, 
koszykówka, piłka ręczna, 
badminton, tenis stołowy – 
realizowanych w oparciu 
o szkolną bazę sportową, 
na rzecz dzieci i młodzieży 
szkół podstawowych i/lub 
gimnazjalnych z terenu 
Gminy, w tym:  
- organizowanie lub udział 
w szkoleniach sportowych  
- organizowanie turniejów, 
zawodów międzyszkolnych  
 

Stowarzyszenie    
„ ORBITA”  
ul. Wiśniowa 14 
32-332 Bukowno 

5.000,00 08.02.2012r. 31.12.2012r. 

4. Zadanie 1 Kultura, sztuka, 
ochrona dóbr  kultury 
dziedzictwa narodowego w 
zakresie:  
- przedsięwzięć 
artystycznych, twórczości 
literackiej, promocji 
czytelnictwa ( wystawy, 
odczyty, imprezy, 
publikacje), 
- działań na rzecz 
zwiększenia dostępu do 
lokalnych dóbr i ich 
promocji  

Stowarzyszenie 
na Rzecz 
Rozwoju i 
Promocji Gminy 
Bolesław  
ul. Główna 46 
32-329 Bolesław 

4.000,00 14.06.2012r. 31.08.2012r. 

5. Zadanie 2 Działalności 
wspomagającej  rozwój 
wspólnot i społeczności 
lokalnej w tym: 
- organizacja imprez 
kulturalnych wspierających 
integrację mieszkańców i 
promocję Gminy, 
- związane z 
kultywowaniem tradycji 
lokalnej, 
- dotyczące wspierania i 
upowszechniania idei 
samorządowej, pobudzenia 
aktywności obywatelskiej  

Stowarzyszenie 
na Rzecz 
Rozwoju i 
Promocji Gminy 
Bolesław  
ul. Główna 46 
32-329 Bolesław 

4.000,00 14.06.2012r. 31.08.2012r.  

6. Zadanie 3 Działalność na 
rzecz osób w wieku 
emerytalnym w tym: 
- z zakresu aktywizacji  osób 
w wieku  emerytalnym, 
promocji aktywnego  i 
zdrowego trybu życia  
 
 
 
 
 
 
 

Polski Związek 
Emerytów, 
Rencistów i 
Inwalidów – 
Oddział 
Okręgowy w 
Krakowie, 
Oddział 
Rejonowy w 
Olkuszu z 
siedzibą: ul. 
Szpitalna 9 ,            
32 – 329 
Bolesław  

2.000,00  14.06.2012r. 31.12.2012r.  



 
 
 

 


