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NR ZADANIA TYTUŁ ZADANIA WYBRANY OFERENT 

KWOTA  
NA 

REALIZA
CJĘ 

ZADANIA

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

E/01/2008 
Organizacja konkursu wiedzy morskiej dla dzieci 
i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjum z 
terenu gminy Gryfino. 

Oferta nie wpłynęła 
 
- 

 

E/02/2008 Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży 
szkolnej z terenu gminy Gryfino. Oferta nie wpłynęła - 

K/01/2008 
Promocja kulturalna gminy Gryfino w formie występów 
chóralnych, w tym udział w uroczystościach gminnych 
i państwowych. 
 

Oferta złożona przez 
Stowarzyszenie Wokalne 

„Res Musica” – nie 
spełnia wymogów 

formalnych 

- 

K/02/2008 
Popularyzowanie wiedzy na temat historii miasta 
Gryfina i okolicznych miejscowości, w tym wykonanie 
czterech publikacji o tematyce historycznej. 
 

Towarzystwo 
Miłośników Historii 
Ziemi Gryfińskiej 

16.000 zł

K/03/2008 
Integracja środowisk emeryckich i osób starszych 
z terenu gminy Gryfino, w tym organizacja Dnia 
Seniora. 
 

Polski Związek 
Emerytów, 
Rencistów i 
Inwalidów  

Zarząd Rejonowy w 
Gryfinie 

6.000 zł
 

K/04/2008 
Integracja środowisk sybirackich z gminy Gryfino, 
w tym czynny udział w uroczystościach gminnych 
i państwowych  

Oferta nie wpłynęła 
 
- 
 

K/05/2008 

 
Integracja środowisk emeryckich i osób starszych 
w sołectwie Daleszewo, w tym organizacja Dnia 
Seniora. 
 

Stowarzyszenie 
Seniorów Radość 2.500 zł

K/06/2008 

Promocja miejscowości Wełtyń, w tym prowadzenie 
i aktualizowanie strony internetowej dotyczącej 
Wełtynia, z uwzględnieniem walorów turystycznych tej 
miejscowości. 
 

Stowarzyszenie 
Miłośników 

Rozwoju Ekologii i 
Agroturystyki Na 
Rzecz Wełtynia 

1.500 zł

K/07/2008 
Integracja środowisk kolejarzy z terenu gminy Gryfino, 
w tym czynny udział w uroczystościach gminnych 
i państwowych. 
 

Katolickie 
Stowarzyszenie 

Kolejarzy Polskich 
1.500 zł



Z/01/2008 
Podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych 
z terenu gminy Gryfino poprzez zagospodarowanie ich 
czasu wolnego. 

Polskie 
Stowarzyszenie Na 

Rzecz Osób  
z Upośledzeniem 

Umysłowym  
Koło w Gryfinie 

10.000 zł

Z/02/2008 
Opieka paliatywna nad dziećmi przewlekle 
i nieuleczalnie chorymi z terenu gminy Gryfino. 
 

Fundacja 
Zachodniopomorskie 
Hospicjum Dla Dzieci

10.000 zł

Z/03/2008 

 
Prowadzenie działalności z zakresu promocji zdrowia, 
promocji honorowego krwiodawstwa oraz edukacji 
zdrowotnej, 
 

Polski Czerwony 
Krzyż 

Zachodniopomorski 
Zarząd Okręgowy 

w Szczecinie 

5.000 zł

 
 
Z/04/2008 

 
Prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej 
dla dzieci niesłyszących i niedosłyszących z terenu 
gminy Gryfino. 
 

Polski Związek 
Głuchych 6.000 zł

 
 
Z/05/2008 

 
Integracja osób niewidomych i niedowidzących z terenu 
gminy Gryfino, w tym organizacja prezentacji 
twórczości dzieci niewidomych i niedowidzących. 
 

Polski Związek 
Niewidomych  

Koło w Gryfinie 
3.000 zł

 
 
 
Z/06/2008 

Prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej 
w zakresie chorób cukrzycy. 
 

Oferta złożona przez 
Polskie Stowarzyszenie 

Diabetyków  
Koło  

w Gryfinie  
nie spełnia warunków 

formalnych 

- 

 
 


