
Rodzaj zadania Nazwa oferenta Tytuł zadania kwota przyznana

Faktycznie 

wykorzystana 

kwota dotacji
zadanie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i 

patologiom społecznym -prowadzenie działań o 

charakterze opiekuńczo – wychowawczym dla dzieci 

i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, w tym 

doposażenie pomieszczeń i dożywianie uczestników 

zajęć

Zgromadzenie Sióstr św. 

Elżbiety Prowincja Nysa

48 - 300 Nysa                         

ul. Sobieskiego 7

„DAR SERCA – działalność 

charytatywna - prowadzenie działań o 

charakterze opiekuńczo – 

wychowawczym dla dzieci i młodzieży”

50 000,00 zł 50 000,00 zł

zadanie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i 

patologiom społecznym - prowadzenie pozaszkolnych 

zajęć o charakterze opiekuńczo – wychowawczym 

dla dzieci i młodzieży na terenie sołectw Gminy 

Nysa

Stowarzyszenie na Rzecz 

Rozwoju Wsi Goświnowice

z siedzibą w Goświnowicach                      

ul. Radzikowicka 8a

„Zajęcia pozaszkolne w sołectwie 

Goświnowice – wolimy aktywny i 

zdrowy tryb życia od używek”

14 596,00 zł 14 596,00 zł

zadanie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i 

patologiom społecznym - prowadzenie pozaszkolnych 

zajęć o charakterze opiekuńczo – wychowawczym 

dla dzieci i młodzieży na terenie sołectw Gminy 

Nysa

Stowarzyszeniem na Rzecz 

Rozwoju Wsi Biała Nyska

z siedzibą w Białej Nyskiej ul. 

Czterech Pancernych 1

„Na zajęciach jest ok.!” 43 789,00 zł 39 344,38 zł

zadanie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i 

patologiom społecznym - prowadzenie pozaszkolnych 

zajęć o charakterze opiekuńczo – wychowawczym 

dla dzieci i młodzieży na terenie sołectw Gminy 

Nysa

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 

Przełęk

Przełęku 15                              

48-303 Nysa

„Zajęcia pozaszkolne szansą na 

sukces” 
99 598,00 zł 98 137,10

zadanie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i 

patologiom społecznym - prowadzenie pozaszkolnych 

zajęć o charakterze opiekuńczo – wychowawczym 

dla dzieci i młodzieży na terenie sołectw Gminy 

Nysa

Stowarzyszeni na Rzecz 

Rozwoju Wsi Niwnica

Niwnica 127                                

48-321 Niwnica

„Zabawa nauką” 85 001,00 zł 84 818,31

tabela nr 1 



zadanie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i 

patologiom społecznym -organizacja półkolonii 

zimowych dla dzieci i młodzieży promujących 

zdrowy styl życia jako alternatywy dla uzależnień

Stowarzyszeni na Rzecz 

Rozwoju Wsi Niwnica

Niwnica 127                                

48-321 Niwnica

„Zabawy zimą” 4 772,00 zł 4 724,59 zł

zadanie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i 

patologiom społecznym - organizacja półkolonii 

zimowych dla dzieci i młodzieży promujących 

zdrowy styl życia jako alternatywy dla uzależnień

Stowarzyszeniem na Rzecz 

Rozwoju Wsi Biała Nyska

z siedzibą w Białej Nyskiej ul. 

Czterech Pancernych 1

„Zima lubi dzieci 4 091,00 zł 4 091,00 zł

zadanie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i 

patologiom społecznym - organizacja półkolonii 

zimowych dla dzieci i młodzieży promujących 

zdrowy styl życia jako alternatywy dla uzależnień

Stowarzyszenie na Rzecz 

Rozwoju Wsi Goświnowice

z siedzibą w Goświnowicach                      

ul. Radzikowicka 8a

„Półkolonia zimowa w Goświnowicach 

bezpiecznie i zdrowo”,
4 091,00 zł 4 091,00 zł

zadanie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i 

patologiom społecznym - organizacja półkolonii 

zimowych dla dzieci i młodzieży promujących 

zdrowy styl życia jako alternatywy dla uzależnień

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 

Przełęk

Przełęku 15                              

48-303 Nysa

„Zimowa przygoda- półkolonia zimowa 

w Przełęku”
2 046,00 zł 2 046,00 zł

zadanie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i 

patologiom społecznym - prowadzenie pozaszkolnych 

zajęć o charakterze opiekuńczo – wychowawczym 

dla dzieci i młodzieży na terenie sołectw Gminy 

Nysa

Stowarzyszeniem Rozwoju i 

Odnowy Wsi Domaszkowice

z siedzibą w 

Domaszkowicach 47, 48-321 

Niwnica

"Zabawa nauką” 25 758,00 zł 25 758,00 zł

zadanie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i 

patologiom społecznym - prowadzenie pozaszkolnych 

zajęć o charakterze opiekuńczo – wychowawczym 

dla dzieci i młodzieży na terenie sołectw Gminy 

Nysa

Stowarzyszeniem „Nasze 

Złotogłowice”

Złotogłowice 169                                      

48-300 Nysa

„Zajęcia pozaszkolne w sołectwie 

Złotogłowice i Rusocin”
12 879,00 zł 2 810,18 zł

zadanie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i 

patologiom społecznym - organizacja wypoczynku

Caritas Diecezji Opolskiej 

 45 – 010 Opole                       

ul. Szpitalna 5a

"wypoczynek letni Caritas dla dzieci i 

młodzieży połączony z warsztatami z 

zagadnień profilaktyki uzależnień"

29 250,00 zł 29 250,00 zł



zadanie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i 

patologiom społecznym - organizacja wypoczynku

Stowarzyszenie „PRO UNO”

ul. Bohaterów Warszawy 7                                       

48 – 300 Nysa

"Kolonia letnia pod hasłem - zdrowo bo 

na sportowo połączona z realizacją 

warsztatów z zagadnień profilaktyki 

uzależnień - "Dla zdrówka do 

Darłówka"

31 800,00 zł 31 800,00 zł

zadanie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i 

patologiom społecznym - organizacja wypoczynku

Międzyszkolny Uczniowski 

Klub Sportowy „GIM2”                                                             

ul. Bolesława Prusa 14                                     

48 – 303 Nysa

Władysławowo 2013 16 800,00 zł 14 000,00 zł

zadanie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i 

patologiom społecznym - organizacja wypoczynku

Stowarzyszeniem na Rzecz 

Rozwoju Wsi Biała Nyska

z siedzibą w Białej Nyskiej ul. 

Czterech Pancernych 1

Wakacje z uśmiechem 4 200,00 zł 3 985,56 zł

zadanie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i 

patologiom społecznym - zajęcia pozalekcyjne
Klub Sportowy POLONIA

"Piłka na okrągło- pozalekcyjne zajęcia 

V edycja"
13 200,00 11 640,00 zł

zadanie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i 

patologiom społecznym -  imprezy profilaktyczne

Chorągiew Opolska Związku 

Harcerstwa Polskiego Hufiec 

Nysa                                     

ul. Ujejskiego 12                                          

48 – 300 Nysa

Rajd Wiosenny Hufca ZHP Nysa 2 090,00 zł 1 778,85 zł

zadanie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i 

patologiom społecznym - zajęcia pozalekcyjne

Międzyszkolny Uczniowski 

Klub Sportowy „Gim 2”

ul. Bolesława Prusa 14

48 – 303 Nysa

Akademia Ruchu IV - zajęcia 

pozalekcyjne dla dzieci w wieku 5 - 7 lat
2 850,00 zł 2 850,00 zł

zadanie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i 

patologiom społecznym -  imprezy profilaktyczne

Chorągiew Opolska Związku 

Harcerstwa Polskiego Hufiec 

Nysa                                     

ul. Ujejskiego 12                                          

48 – 300 Nysa

XI Gra Poszukiwanie Miecza Zawiszy 

Czarnego
1 280,00 zł 1 100,51 zł

zadanie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i 

patologiom społecznym -  imprezy profilaktyczne

Chorągiew Opolska Związku 

Harcerstwa Polskiego Hufiec 

Nysa                                     

ul. Ujejskiego 12                                          

48 – 300 Nysa

biwak "W zdrowym ciele zdrowy duch" 1 580,00 zł 832,30 zł



zadanie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i 

patologiom społecznym - imprezy profilaktyczne

Chorągiew Opolska Związku 

Harcerstwa Polskiego Hufiec 

Nysa                                     

ul. Ujejskiego 12                                          

48 – 300 Nysa

Harcerska Gra Ratownicza 755,00 zł 451,26 zł

zadanie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i 

patologiom społecznym - 

Chorągiew Opolska Związku 

Harcerstwa Polskiego Hufiec 

Nysa                                     

ul. Ujejskiego 12                                          

48 – 300 Nysa

Harcerski obóz Hufca ZHP Nysa - Jura 

2013
16 130,00 zł 16 130,00 zł

zadanie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i 

patologiom społecznym - organizacja półkolonii 

letnich

Stowarzyszenie na Rzecz 

Rozwoju Wsi Goświnowice

z siedzibą w Goświnowicach                      

ul. Radzikowicka 8a

Półkolonia letnia w Goświnowicach - 

mówimy używkom NIE
5 250,00 zł 5 229,00 zł

zadanie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i 

patologiom społecznym - organizacja półkolonii 

letnich

Stowarzyszeni na Rzecz 

Rozwoju Wsi Niwnica

Niwnica 127                                

48-321 Niwnica

Półkolonie letnie  pn. "Skarby naszej 

okolicy"
27 225,00 zł 26 342,56 zł

zadanie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i 

patologiom społecznym - organizacja półkolonii 

letnich

Stowarzyszeniem na Rzecz 

Rozwoju Wsi Biała Nyska

z siedzibą w Białej Nyskiej ul. 

Czterech Pancernych 1

Półkolonie letnie  pn. "Na tropie 

przygody" 
4 500,00 zł 4 500,00 zł

zadanie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i 

patologiom społecznym - organizacja wypoczynku

Nyskie Towarzytswo 

Siatkówki Kobiet                    

ul. Korfantego 19/3                 

48 304 Nysa

"„Obóz wypoczynkowy z zajęciami 

sportowymi dla zdrowego tryby życia”
3 500,00 zł 3 500,00 zł

507 031,00 zł 483 806,60razem


