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oĘanizowanje zajęćz rękÓd7ielnicMa,
N! fadania z vrv. zakrcaupŹunaczono krvotę25'000'002ł
dotacii$}niosla25'800'
$rriosko{anych
Do kounusufos61]"zlożońedła wnioski.Naność

P@.r^nl. oalsry D.rrejpr4

wykŹ

dzielonych dofacii' nazM adania. k{ola pŹekmnych śIodków,sańość

I Flndacja im. zofii Kossak B Górk.ch wig|ki.h na 72daniepn' ''2

.wdsflaly

2]' Dotacja lozliczona
DzialańKreal}anych.''Dotacjaudzielona{ k\ocie 15.000'00
vkrvocje l4997,94',Zwóconodobudżfu gnrnrytNotę2,06zł,
olkiestryDęlejpŹy oSP
l' ochotnicz! sr.!ż Poż!.n! córki vie|kie na ProNadzenie
córkjwie|kie' Dobcja udzielonaw ksoc ic l0'000' zl'rozliczonawca|ości'
Il' z.dani! B zakresie przcciłdzi'|'ni'

uzależni€ n ion i plto|ogion spolocfnyn

na:
obejńo*żl}dfialeia Folegające
orsmizoluriu i prc{adzeniu śt'ielliĆśrodowjskoł'cb.
oĘanizoMni u Bypoc7ynku dla dzieci i ńl odfież}.
orsmizoluriu

i rellizosańiu dfial&i prfilałrycznych promujących z-dros} tryb

życia. $olny od ualefńień poprzez spoń i Ek]eacje skierołfu!Ćh do dzieci i
z|
Na zadaniaz rsv' z.krgsu pŹeznlczono łwolę 15.000,00
snioskolvmejdoocji s}'nosilal4'000'.
Do (oŃusu foslal złożlnyjedeńMiÓsek. waność

wykż

udficlonych dotacji, na^la adania. kwota pżekaaych

l. Plr!fi!

E'mgeli.ko

- Augsbursk! $ Br€ntrej

śfudków. tlarość

fu 7adanie pn ..ProNadfenie

Dolacja udzielouaB kwocie l'l'000.. z] rozlicfom w
lwieL|ic' środowiskowej..,
lll.

zadania rv akreśic cko|ogii i ocńrony ei€Źąt

pr4-rodnickgoobejńosał':

o.tz

o.hrony dziedfictła

działaria cdukmyine skjcr"lne
.

do foieszkańcóN W zakJesie plzyrcdy ożywionej

dzia]auiadotycząceochrony zaglofonych głtun}órYrcślini fsier$'
działa]ność\ldawńiczą

plonującą walory pŹyrodnicze tereńótl cbronionych

i poponoqaryclr do oclrrcny w Gninie Breńna.
Na zadlni. zts. z*r.Śu !Źq.lczono lsYolę 10.000'00zl'
Do konkuNu2!Ślal zlożonyjedenrmiosek'$'.ńość$nioŚkovmej do|acjisynosiła9'500''

wykaz udzielonych dolacii. naea
l' stowaŹyszenie Gór€cki

fadeią

k]vola pżek@n}ch środków,qańość

KIub PŹyrodniczy w Górklch wielkiclr na admie pn'

''MonografrapŹyrodńica Gói' Bucf.'' Dotacjaudzie|onaw k*ocic 9,500..2l
rczliczonawcaloś.i'
w

mic ńa realizacjęzad!ń publicznycbw 20I] rcku pżez orgóizcje pÓzeządo*e'

zgodniez postmowienianiProgrmu' cmina BIelD! pżefnlczy]ak}olę 48.500'.z|
współprucaGnriny Brcmra f oĘariacjanri poztrządoqmi o charakt.i7-epozafińanso$}m
pomiesfcfcńnaspolkaniai vkolenia.
udoslępnianiu
pomocyw organizac.ji
spotkańi szko|eń'
.

poz'skiwMia środkówlineso$ych na dzilIllność
inlbmos€ n iu o moż|i$ościach
s|atutoqąz ifurycbźróde],

-

unożhYianiu zanrieszcaria lvszelkiclr in.omacji o prorvadhnrch pżef oreasizacje
pozaządowe działaniach na Śonie intcmetowejgnin' Brenna,
prcnrowaniu
dzia|alności
oresiza.ji'
unrożli}'ianiunawiąT.'$'fuiakontałtóN i wspólpr&y ? innyńi podfiiotańi,
Rspółorganifoł2niD
impiezs ramachdziala|nościjednostek
orgbizac}jnychonriny
Brcnna(OPKlS. COPS),

w 20l3 rcku oleeizacje po@ądose uczBhiczy]y w bezplatnychspÓttaniachdotycżących
wielopozionoweji sielodaporej pomocydla podmiotówŚktora ekononi' społechej(n'in'
stowdz'Śzo. ńddacji' spóldfielni socjalnycb)'któr'cb oreriątotm
Ekonomii spolecfńej (owEs) prcMd@ny przez stowełved€

byłośmd€k wsprcia
Biehkie ceńtruń

PŹedsiębiorczości
w Biekku Bial.j.
w macb naboruMiosków w konkuBachoglsu nychprz stow4ysaie LokalnaGmpa
Dziaiuia ..cieszyńska('aina..olgdifowaio dla oe.aniacji dyżUrykonsullacyjno.domdcze'
Realizrcja Prc!@u

wspólpńcy w 20l] ioku nnMsowa

BEma, dnia25lwiebia 2014r.

byla ze śrcdkówwłasnych

