
 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych  

lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w roku 2023 zadań 

publicznych z określonych poniżej zakresów: 

 

Wykaz podmiotów, którym przyznano dotacje na realizację zadań z zakresu: 

 

1. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 

 

Nazwa organizacji Tytuł zadania 
Kwota przyznanej 

dotacji 

Stowarzyszenie „SENIOR”  

w Głownie 

Warsztaty chóralne  

i plastyczne. 
10 000 zł 

Stowarzyszenie na rzecz osób 

z zaburzeniami psychicznymi 

„Niezapominajka” w Głownie 

XVII edycja Wojewódzkiego 

Przeglądu Twórczości Artystycznej 

Osób Niepełnosprawnych  

„Nie zamieniaj serca w twardy 

głaz…”  

5 000 zł 

Stowarzyszenie na rzecz osób 

z zaburzeniami psychicznymi 

„Niezapominajka” w Głownie 

Z „Niezapominajką” w plenerze. 2 000 zł 

Ecorower Fundacja 

 
Kino Plenerowe w Głownie. 2 000 zł 

Zabrzeźniańskie Stowarzyszenie 

świętego Jana Bosko 

Budowanie postaw patriotycznych  

i tradycji narodowych. 
1 500 zł 

Ochotnicza Straż Pożarna  

w Głownie 

Upowszechnianie działalności  

i wspierania funkcjonowania 

orkiestr lokalnych. 

17 500 zł 

Związek Harcerstwa Polskiego 

Chorągiew Łódzka – Hufiec 

Głowno 

Harcerskie Granie. 2 000 zł 

 

łączna kwota przyznanych dotacji:  40 000 zł 

łączna kwota przeznaczona na realizację zadań z ww. zakresu: 40 000 zł 
 

 

2. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym: 
 

Nazwa organizacji Tytuł zadania 
Kwota przyznanej 

dotacji 

Stowarzyszenie „SENIOR”  

w Głownie 
Czas wolny z „Seniorem”.             10 000 zł 

Oddział Rejonowy Polskiego 

Związku Emerytów, Rencistów 

i Inwalidów w Głownie 

 

Aktywny Senior. 10 000 zł 

 

łączna kwota przyznanych dotacji:  20 000 zł 

łączna kwota przeznaczona na realizację zadań z ww. zakresu: 20 000 zł 

 

 

 

 

 



 

 

3. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego: 
 

Nazwa organizacji Tytuł zadania 
Kwota przyznanej 

dotacji 

Towarzystwo Przyjaciół Zwierząt 

„ARKADIA” w Głownie 

Dokarmianie i opieka 

weterynaryjna bezdomnych 

zwierząt; utrzymanie czystości  

w miejscach przebywania zwierząt. 

 

5 000 zł 

 

łączna kwota przyznanych dotacji:  5 000 zł 

łączna kwota przeznaczona na realizację zadań z ww. zakresu: 5 000 zł 
 

 

4. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: 
 

Nazwa organizacji Tytuł zadania 
Kwota przyznanej 

dotacji 

Stowarzyszenie „Pomoc 

Rodzinie” 

Realizacja programów 

rehabilitacyjnych, edukacyjnych  

oraz terapeutycznych dla osób 

niepełnosprawnych - Program 

„Terapia z uśmiechem”. 

 

2 000 zł 

 

łączna kwota przyznanych dotacji:  2 000 zł 

łączna kwota przeznaczona na realizację zadań z ww. zakresu: 2 000 zł 
 

 

5. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu: 
 

Nazwa organizacji Tytuł zadania 
Kwota przyznanej 

dotacji 

Stowarzyszenie „SENIOR”  

w Głownie 

Upowszechnianie kultury fizycznej 

wśród seniorów. 
5 000 zł 

Stowarzyszenie „SENIOR”  

w Głownie 

XIII Ogólnopolski Turniej Piłki 

Siatkowej Pracowników Oświaty. 
3 000 zł 

Klub Sportowy „STAL 

GŁOWNO” 
Piłka nożna w Głownie 110 000 zł 

Akademia Sportu „Rozwój” 

Głowno 

Stawiamy na Rozwój-piłka nożna 

dla dzieci i młodzieży. 
25 000 zł 

„BKS Dynamit Głowno” Prowadzenie treningów bokserskich 

i upowszechnianie boksu. 
5 000 zł 

Klub Karate Kyokushin Nintai Karate dla Miasta i mieszkańców. 5 000 zł 

 

łączna kwota przyznanych dotacji: 153 000 zł 

łączna kwota przeznaczona na realizację zadań z ww. zakresu: 153 000 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. nauki, edukacji, oświaty i wychowania: 
 

Nazwa organizacji Tytuł zadania 
Kwota przyznanej 

dotacji 

Stowarzyszenie „Pomoc 

Rodzinie” 

„Poznajemy nasz kraj, jego 

historię, kulturę i przyrodę”- 

1-dniowa wycieczka edukacyjno-

krajoznawcza „Z wizytą  

w Stolicy”. 

2 500 zł 

Stowarzyszenie na rzecz osób 

z zaburzeniami psychicznymi 

„Niezapominajka” w Głownie 
Ceramiczna Przygoda – warsztaty 

ceramiczne V edycja. 
2 500 zł 

Zabrzeźniańskie Stowarzyszenie 

świętego Jana Bosko 

 

Organizowanie różnych form 

pozaszkolnych spędzania czasu 

wolnego dla dzieci i młodzieży. 

2 500 zł 

Stowarzyszenie „SENIOR”  

w Głownie 

Turystyka rekreacyjno-

krajoznawcza. 
4 500 zł 

Związek Harcerstwa Polskiego 

Chorągiew Łódzka – Hufiec 

Głowno 

Patriotyzm jutra. 3 000 zł 

 

łączna kwota przyznanych dotacji:  15 000 zł 

łączna kwota przeznaczona na realizację zadań z ww. zakresu: 15 000 zł 

 

 

7. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: 
 

Nazwa organizacji Tytuł zadania 
Kwota przyznanej 

dotacji 

Głowieńskie Stowarzyszenie  

na Rzecz Dzieci i Młodzieży 

ZABRZEŹNIA 

Prowadzenie świetlic 

środowiskowych lub 

socjoterapeutycznych dla dzieci  

i młodzieży na terenie Miasta. 

22 000 zł 

Stowarzyszenie Klubu 

Abstynenckiego „KROKUS” 

w Głownie 

Terapia, integracja, edukacja, życie 

bez uzależnień. 
46 000 zł 

Związek Harcerstwa Polskiego 

Chorągiew Łódzka – Hufiec 

Głowno 

Bezpieczna Przystań. 7 000 zł 

 

łączna kwota przyznanych dotacji: 75 000 zł 

łączna kwota przeznaczona na realizację zadań z ww. zakresu: 75 000 zł 

 

 

8. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych: 
 

Nazwa organizacji Tytuł zadania 
Kwota przyznanej 

dotacji 

Stowarzyszenie „SENIOR”  

w Głownie 

Spotkanie głowieńskich seniorów z 

okazji Dnia Matki. 
5 000 zł 

 
łączna kwota przyznanych dotacji:  5 000 zł 

łączna kwota przeznaczona na realizację zadań z ww. zakresu: 5 000 zł 

 



 

 

Wykaz podmiotów, którym nie przyznano dotacji na realizację zadań z zakresu: 

 
1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu: 
 

 

Nazwa organizacji 

 

Tytuł zadania 

Zabrzeźniańskie Stowarzyszenie 

świętego Jana Bosko 
Organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych. 

Związek Harcerstwa Polskiego 

Chorągiew Łódzka – Hufiec  

Głowno 

Rodzinna rekreacja nad Mrożyczką. 

 

 

 

Otwarty konkurs ofert w części dotyczącej realizacji zadań z zakresu: ochrony  

i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 

kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm)  zostaje 

unieważniony z powodu niezłożenia żadnej oferty w tym zakresie. 

 
           

 

 

 Burmistrz Głowna 

                                                                                                               /-/ 

 Grzegorz Janeczek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Głowno, 2 lutego 2023 roku 


