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CZNE
GO 

ROZLI
CZENI

A

1
Polski Zwi ązek 
Niewidomych 

Działania na rzecz 
osób 

niepełnosprawnych

Twórczość osób 
niepełnosprawnych - droga do 

nawiązania kontaktu ze 
społeczeństwem- słowem i 

pieśnią malowane

Środki zostały 
przeznaczone na 

organizację twórczości 
osób 

niepełnosprawnych.

W 71/2007           2 800,00    
WZiP

S
22.01.2008

04.02.2
008

2
Polski Zwi ązek 
Niewidomych 

Działania na rzecz 
osób 

niepełnosprawnych

Integracja i aktywizacja 
środowiska osób 

niepełnosprawnych oraz 
prowadzenie innowacyjnych 
działań zapobiagających ich 

izolacji i marginalizacji 
obejmujących osoby z 

dysfunkcją narządu wzroku

Działania skierowane 
były do osób z 

niepełnosprawnością 
wzrokową. Były to 

działania statutowe.

W 72/2007         40 000,00    
WZiP

S
29.01.2008

28.02.2
008

3

Polskie 
Stowarzyszenie na 

Rzecz Osób z 
Upośledzeniem 

Umysłowym

Działania na rzecz 
osób 

niepełnosprawnych

Zajęcia sportowe-jedna z form 
rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych, klub 
sportowy - aktywna terapia osób 
niepełnosprawnych intelektulanie

Zadanie skierowane do 
osób z 

niepełnosprawnością 
intelektualną. Polegało 

na organizacji zajęć 
sportowych jako jedna 

z form rehabilitacji

W 76/2007           6 000,00    
WZiP

S
30.01.2008

08.02.2
008

4
Krajowe 

Towarzystwo 
Autyzmu

Działania na rzecz 
osób 

niepełnosprawnych

Zajęcia sportowe - jedna z form 
rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych, pływanie-
aktywna rehabilitacja osób z 

autyzmem

Zadanie skierowane do 
osób z autyzmem. 
Środki przeznaczone 
były na organizację 
zajęć pływackich.

W 74/2007           3 600,00    
WZiP

S
30.01.2008

20.02.2
008



5
Krajowe 

Towarzystwo 
Autyzmu

Działania na rzecz 
osób 

niepełnosprawnych

Integracja i aktywizacja 
środowiska osób 

niepełnosprawnych oraz 
prowadzenie innowacyjnych 
działań zapobiagających ich 

izolacji i marginalizacji -
Budowanie mostów dla Rain 

Mana

Zadanie skierowane do 
osób z autyzmem. 

Polegało na 
prowadzeniu zajęć 
terapeutycznych, 
rehabilitacyjnych 
mających na celu 

integrację środowiska.

W 67/2007         10 000,00    
WZiP

S
30.01.2008

20.02.2
008

6
Fundacja Pomocy 
Chorym na Zanik 

Mięśni

Działania na rzecz 
osób 

niepełnosprawnych

Integracja i aktywizacja 
środowiska osób 

niepełnosprawnych oraz 
prowadzenie innowacyjnych 
działań zapobiagających ich 

izolacji i marginalizacji - 
Pierwszy stopień do 

samodzielności

Zadanie skierowane do 
osób z zanikiem 

mięśni. Dotyczyło 
realizacji działań 

statutowych.

W 65/2007         18 000,00    
WZiP

S
30.01.2008

29.02.2
008

7

Polskie 
Towarzystwo 
Stwardnienia 
Rozsianego

Działania na rzecz 
osób 

niepełnosprawnych

Integracja i aktywizacja 
środowiska osób 

niepełnosprawnych oraz 
prowadzenie innowacyjnych 
działań zapobiagających ich 

izolacji i marginalizacji 
obejmujących osoby z 

dysfunkcją układu nerwowo-
mięśniowego

Działania skierowane 
do osób ze 

stwardnieniem 
rozsianym. Środki 

przeznaczone były na 
prowadzeniu 

rehabilitacji społecznej 
dla tych osób.

W 77/2007         15 000,00    
WZiP

S
30.01.2008

11.02.2
008

8
Polskie 

Towarzystwo Walki 
z Kalectwem 

Działania na rzecz 
osób 

niepełnosprawnych

Twórczość osób 
niepełnosprawnych - droga do 

nawiązania kontaktu ze 
społeczeństwem

Środki zostały 
przeznaczone na 

organizację twórczości 
osób 

niepełnosprawnych.

W 75/2007         20 000,00    
WZiP

S
30.01.2008

20.02.2
008

9

Stowarzyszenie 
Rodzin i Opiekunów 

Osób Chorych 
Psychicznie 

Rodzina

Działania na rzecz 
osób 

niepełnosprawnych

Twórczość osób 
niepełnosprawnych - droga do 

nawiązania kontaktu ze 
społeczeństwem

Środki zostały 
przeznaczone na 

organizację twórczości 
osób 

niepełnosprawnych.

W 66/2007           3 500,00    
WZiP

S
24.01.2008

31.01.2
008



10

Stowarzyszenie 
Rodzin i Opiekunów 

Osób Chorych 
Psychicznie 

Rodzina 

Działania na rzecz 
osób 

niepełnosprawnych

Aktywizacja zawodowa osób 
chorych psychicznie poprzez 

pracę wspieraną

Zadanie realizowane 
jest na rzecz osób 

chorych psychicznie. 
Dotyczyło rehabilitacji 

zawodowej powyŜszych 
osób

W 711/2007         20 000,00    
WZiP

S
16.01.2008

18.01.2
008

11

Polskie 
Stowarzyszenie na 

Rzecz Osób z 
Upośledzeniem 

Umysłowym

Działania na rzecz 
osób 

niepełnosprawnych

Integracja z kulturą jako proces 
rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych intelektualnie

Działania skierowane 
do osób 

niepełnosprawnych 
intelektualnie. Zadanie 

polegało na 
prowadzeniu 

rehabilitacji społecznej 
poprzez kulturę.

W 767/2007           5 000,00    
WZiP

S
30.01.2008

08.02.2
008

12

Stowarzyszenie 
Pomocy w Rozwoju 

Społecznym i 
Zawodowym Osób 

Niepełnosprawnych

Działania na rzecz 
osób 

niepełnosprawnych

Integracja kulturalna jako proces 
rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych intelektualnie

Środki przeznaczone 
były na organizację 

wyjazdów 
integracyjnych dla osób 

z upośledzeniem 
umysłowym. 

W 724/2007         20 000,00    
WZiP

S
30.01.2008

11.02.2
008

13

Stowarzyszenie na 
Rzecz Osób z 

Upośledzeniem 
Umysłowym

Działania na rzecz 
osób 

niepełnosprawnych

Wspomaganie rozwoju dzieci z 
terenu miasta Szczecina z 

niepełnosprawnością 
intelektualną poprzez wczesną 
diagnozę, rehabilitację i terapię 

oraz wspieranie ich rodzin w 
radzeniu sobie z trudnościami 

rozwojowymi i wychowawczymi

Zadanie dotyczyło 
wczesnej rehabilitacji 

osób 
niepełnosprawnych 

intelektualnie z 
orzeczoną 

niepełnosprawnością, 
poprzez odpowiednią 

terapię.

W 768/2007         40 000,00    
WZiP

S
30.01.2008

28.02.2
008



14

Stowarzyszenie 
Pomocy Dzieciom i 

Młodzie Ŝy 
Niepełnosprawnej 
Ruchowo T ęcza

Działania na rzecz 
osób 

niepełnosprawnych

Wspomaganie rozwoju, 
rehabilitacja społeczna i 

medyczna osób 
niepełnosprawnych intelektualnie 

oraz prowadzenie systemu 
wsparcia dla ich rodzin - 

wczesna rehabilitacja

Zadanie dotyczyło 
wczesnej rehabilitacji 

osób 
niepełnosprawnych 

intelektualnie z 
orzeczoną 

niepełnosprawnością, 
poprzez odpowiednią 

terapię.

W 712/2007         30 000,00    
WZiP

S
29.01.2008

07.02.2
008

15
Polski Zwi ązek 

Głuchych

Działania na rzecz 
osób 

niepełnosprawnych

Integracja i aktywizacja 
środowiska osób 

niepełnosprawnych oraz 
prowadzenie innowacyjnych 
działań zapobiagających ich 

izolacji i marginalizacji 
oejmujących osoby z dysfunkcją 
narządu słuchu - łamanie barier 

świata ciszy

Umowa skierowana do 
środowiska osób 
niesłyszących. 

Dotyczyła realizacji 
zajęć satutowych, 
organizacji czasu 
wolnego poprzez 
prowadzenie kół 

zainteresowań dla tych 
osób oraz wycieczek i 
imprez integracyjnych

W 69/2007         53 000,00    
WZiP

S
30.01.2008

15.02.2
008

16

Polskie 
Stowarzyszenie na 

Rzecz Osób z 
Upośledzeniem 

Umysłowym 

Działania na rzecz 
osób 

niepełnosprawnych

Prowadzenie w ośrodku 
teraputyczno-rehabilitacyjnym 
programu rehabilitacji dzieci i 

młodzieŜy niepełnosprawnej oraz 
systemów wsparcia ich rodzin w 

trudnych sytuacjach

Środki przeznaczone na 
organizację Ośrodka 

Oparcia Społecznego.
W 73/2007         54 000,00    

WZiP
S

30.01.2008
12.03.2

008



17

Stowarzyszenie 
Pomocy Dzieciom i 

Młodzie Ŝy 
Niepełnosprawnej 
Ruchowo T ęcza

Działania na rzecz 
osób 

niepełnosprawnych

Prowadzenie w ośrodku 
terapeutyczno-rehabilitacyjnym 
programu rehabilitacji dzieci i 

młodzieŜy niepełnosprawnej oraz 
systemów wsparcia ich rodzin

Prowadzenie pełnej 
rehabilitacji społecznej 

polegającej na 
zajęciach z dogoterapii, 

muzykoterapii, 
informatyki, kół 

zainteresowań dla 
dzieci i młodzieŜy 
niepełnosprawnej 

ruchowo.

W 68/2007         70 000,00    
WZiP

S
03.01.2008

24.01.2
008

18
Polski Zwi ązek 

Głuchych

Działania na rzecz 
osób 

niepełnosprawnych

Prowadzenie w ośrodku 
teraputyczno-rehabilitacyjnym 
programu rehabilitacji dzieci i 

młodzieŜy niepełnosprawnej oraz 
systemów wsparcia ich rodzin- 

dom dziennego pobytu dla 
niesłyszących

Prowadzenie 
Dziennego Domu dla 

Osób Niesłyszących w 
Szczecin - Dąbiu. 

Rehabilitacja społeczna 
poprzez kluby 

zainteresowań dla osób 
głuchych.

W 70/2007         12 000,00    
WZiP

S
30.01.2008

11.02.2
008

19

Szczecińskie 
Stowarzyszenie 

Pomocy Osobom z 
Chorob ą 

Parkinsona

Działania na rzecz 
osób 

niepełnosprawnych

Rehabilitacja osób z chorobą 
Parkinsona

Działania skierowane 
dla osób chorych na 

Parkinsona. Dotyczyły 
rehabilitacji i 

usprawniania oraz 
zajęć integracyjnych 

przez cały rok.

W
1878/200

7
          7 000,00    

WZiP
S

22.01.2008
31.01.2

008

20
Stowarzyszenie 

Reumatyków i ich 
Sympatyków 

Działania na rzecz 
osób 

niepełnosprawnych

Integracja i aktywizacja osób z 
chorobami reumatycznymi

Zadanie skierowane do 
osób z chorobami 
reumatycznymi. 

Polegało na 
prowadzeniu zajęć 

integracyjnych, 
szkoleniowych 

dotyczących ćwiczeń 
gimnastycznych.

W
2052/200

7
        18 000,00    

WZiP
S

14.01.2008
28.01.2

008



21

Polski Zwi ązek 
Emerytów, 
Rencistów i 
Inwalidów

Działania na rzecz 
osób 

niepełnosprawnych

Radą i pomocą wspieramy 
ososby niepełnosprawne - 

uroczyste spotkania emerytów, 
rencistów i inwalidów

Zadanie dotyczyło 
organizacji trzech 

największych imprez 
skierowanych do osób 
starszych, takich jak 

Dzień Seniora, Wigilia.

W
2628/200

7
        20 000,00    

WZiP
S

24.01.2008
04.02.2

008

22

AMICI 
Stowarzyszenie 
Przyjaciół Dzieci 

Niepełnosprawnej 
Ruchowo

Działania na rzecz 
osób 

niepełnosprawnych

Prowadzenie zajęć 
hipoterapeutycznych dla dzieci i 
młodzieŜy niepełnosprawnej z 

terenu Miasta Szczecin

Działania skierowane 
były na prowadzenie 

hipoterapii dla dzieci i 
młodzieŜy 

niepełnosprawnej.

W
2741/200

7
        15 000,00    

WZiP
S

29.01.2008
04.02.2

008

23
Stowarzyszenie 

Amazonek AGATA

Działania na rzecz 
osób 

niepełnosprawnych

Zajęcia integracyjne kobiet po 
mastektomii

Zadanie dotyczyło 
organizacji wycieczek 

integracyjnych dla 
kobiet po mastektomii.

W
2939/200

7
          5 000,00    

WZiP
S

07.01.2008
03.01.2

008

24
Szczecińskie 

Stowarzyszenie 
Pomocy Autystom

Działania na rzecz 
osób 

niepełnosprawnych

Integracja społeczna dzieci z 
autyzmem poprzez udział w 

obchodach dnia dziecka oraz 
mikołajkach

Zajęcia integracyjne 
polegające na 

organizacji dwóch 
imprez dla dzieci z 
autyzmem, Dnia 

Dziecka oraz Mikołajek

W
3360/200

7
          4 000,00    

WZiP
S

10.01.2008
22.01.2

008

25
Klub Sportowy 

Inwalidów START

Działania na rzecz 
osób 

niepełnosprawnych

Promocja miasta poprzez 
upowszechnianie wizerunku 

sportowców niepełnosprawnych 
uprawiających sport 

paraolimpijski

Dofinansowanie 
skierowane było na 

zakup strojów 
sportowych dla 

uczestników imprez 
sportowych, 

reprezentantów Miasta 
Szczecin w wielu 

dyscyplinach 
sportowych.

W
4903/200

7
        15 000,00    

WZiP
S

16.01.2008
24.01.2

008



26
Polski Zwi ązek 
Niewidomych

Działania na rzecz 
osób 

niepełnosprawnych

Przystosowanie siedziby PZN do 
potrzeb Zachodniopomorskiego 
Centrum Rehabilitacji i Edukacji 
Dzieci i MłodzieŜy z Dysfunkcją 

Wzroku

Zadanie realizowane 
było na rzecz osób 

niepełnosprawnych, bez 
względu na wiek i 

stopień 
niepełnosprawności.  

Dotyczyło 
przystosowania 

siedziby PZN dla osób 
niewidomych

W
3632/200

7
        15 000,00    

WZiP
S

31.11.2007
04.12.2

007

27
Uczniowski Klub 
Sportowy Orliki

Działania na rzecz 
osób 

niepełnosprawnych

Zajęcia sportowo rehabilitacyjne 
prowadzone przez uczniowskie 

kluby sportowe

Organizacja zajęć 
sportowych na 

PrawobrzeŜu dla osób 
niepełnosprawnych 

intelektulanie, 
polegająca na 

prowadzeniu sekcji 
tenisa stołowego oraz 

ziemnego.

W
3878/200

7
        10 000,00    

WZiP
S

30.01.2008
03.03.2

008

28

Polskie 
Towarzystwo 

Laryngektomowany
ch

Działania na rzecz 
osób 

niepełnosprawnych

Prowadzenie nauki mowy 
zastępczej po usunięciu krtani

Zadanie dotyczyło 
nauki mowy przeponą 

dla osób po 
nowotworach krtanii.

P
4904/200

7
          5 000,00    

WZiP
S

30.01.2008
28.02.2

008

29

Polskie 
Stowarzyszenie na 

Rzecz Osób z 
Upośledzeniem 

Umysłowym 

Działania na rzecz 
osób 

niepełnosprawnych
Zakup instrumentów muzycznych

Środki były częścią 
wkładu własnego do 

pozyskanych środków 
unijnych.

W
5536/200

7
          2 875,00    

WZiP
S

20.12.2007
27.12.2

008

30

Stowarzyszenie 
Pomocy Dzieciom i 

Młodzie Ŝy 
Niepełnosprawnej 
Ruchowo T ęcza

Działania na rzecz 
osób 

niepełnosprawnych

Realizacja zadań terapeutyczno-
rehabilitacyjnych i integracyjnych 

skierowanych do dzieci i 
młodzieŜy niepełnosprawnej

Środki były 
przeznaczone na 

dodatkowe zajęcia 
związane z rehabilitacją 

społeczną osób 
niepełnosprawnych 

ruchowo

W
5686/200

7
        30 000,00    

WZiP
S

29.01.2008
11.02.2

008



31

Polskie 
Towarzystwo 
Stwardnienia 
Rozsianego 

Działania na rzecz 
osób 

niepełnosprawnych

Organizacja rehabilitacji w formie 
wyjazdów rekreacyjnych dla osób 

ze stwardnieniem rozsianym

Zadanie skierowane 
było do środowiska 

osób ze stwardnieniem 
rozsianym. Dotyczyło 
organizacji wyjazdów 

integracyjnych.

W
5687/200

7
          1 260,00    

WZiP
S

30.01.2008
11.02.2

008

32

Stowarzyszenie na 
Rzecz Osób z 

Upośledzeniem 
Umysłowym 

Działania na rzecz 
osób 

niepełnosprawnych

Organizacja uroczystych 
integracyjnych spotkań 

wigilijnych i noworocznych

Zadanie realizowane 
było na rzecz osób 

niepełnosprawnych, bez 
względu na wiek i 

stopień 
niepełnosprawności.  
Dotyczyło organizacji 

spotkań integracyjnych 
wigilijnych i 

noworocznych dla osób 
niepełnosprawnych

W
5973/200

7
          6 500,00    

WZiP
S

15.02.2008
21.02.2

008

33

Szczecińskie 
Stowarzyszenie 

Pomocy Osobom z 
Chorob ą 

Parkinsona

Działania na rzecz 
osób 

niepełnosprawnych

Organizacja uroczystych 
integracyjnych spotkań 

wigilijnych i noworocznych

Zadanie realizowane 
było na rzecz osób 

niepełnosprawnych, bez 
względu na wiek i 

stopień 
niepełnosprawności.  
Dotyczyło organizacji 

spotkań integracyjnych 
wigilijnych i 

noworocznych dla osób 
niepełnosprawnych

W
5979/200

7
          2 000,00    

WZiP
S

05.02.2008
08.02.2

008



34
Polski Zwi ązek 
Niewidomych

Działania na rzecz 
osób 

niepełnosprawnych

Organizacja uroczystych 
integracyjnych spotkań 

wigilijnych i noworocznych

Zadanie realizowane 
było na rzecz osób 

niepełnosprawnych, bez 
względu na wiek i 

stopień 
niepełnosprawności.  
Dotyczyło organizacji 

spotkań integracyjnych 
wigilijnych i 

noworocznych dla osób 
niepełnosprawnych

W
5974/200

7
          6 400,00    

WZiP
S

12.02.2008
20.02.2

008

35
Fundacja Pomocy 

Niepełnosprawnym 
p.w. Św. Rodziny

Działania na rzecz 
osób 

niepełnosprawnych

Spotkanie opłatkowe dla osób 
chorych, niepełnosprawnych i ich 

rodzin

Zadanie realizowane 
było na rzecz osób 

niepełnosprawnych, bez 
względu na wiek i 

stopień 
niepełnosprawności.  
Dotyczyło organizacji 

spotkań integracyjnych 
wigilijnych i 

noworocznych dla osób 
niepełnosprawnych

W
5970/200

7
          5 000,00    

WZiP
S

29.01.2008
05.02.2

008



36
Polski Zwi ązek 

Głuchych

Działania na rzecz 
osób 

niepełnosprawnych

Organizacja uroczystych 
integracyjnych spotkań 

wigilijnych i noworocznych

Zadanie realizowane 
było na rzecz osób 

niepełnosprawnych, bez 
względu na wiek i 

stopień 
niepełnosprawności.  
Dotyczyło organizacji 

spotkań integracyjnych 
wigilijnych i 

noworocznych dla osób 
niepełnosprawnych

W
5975/200

7
          3 850,00    

WZiP
S

30.01.2008
08.02.2

008

37
Stowarzyszenie 

Uniwersytet 
Trzeciego Wieku

Działania na rzecz 
osób 

niepełnosprawnych

Spotkanie opłatkowe dla osób 
chorych, niepełnosprawnych i ich 

rodzin

Zadanie realizowane 
było na rzecz osób 

niepełnosprawnych, bez 
względu na wiek i 

stopień 
niepełnosprawności.  
Dotyczyło organizacji 

spotkań integracyjnych 
wigilijnych i 

noworocznych dla osób 
niepełnosprawnych

W
6207/200

7
          3 100,00    

WZiP
S

11.01.2008
23.01.2

008



38

Stowarzyszenie 
Pomocy w Rozwoju 

Społecznym i 
Zawodowym Osób 

Niepełnosprawnych

Działania na rzecz 
osób 

niepełnosprawnych

Organizacja uroczystych 
integracyjnych spotkań 

wigilijnych i noworocznych

Zadanie realizowane 
było na rzecz osób 

niepełnosprawnych, bez 
względu na wiek i 

stopień 
niepełnosprawności.  
Dotyczyło organizacji 

spotkań integracyjnych 
wigilijnych i 

noworocznych dla osób 
niepełnosprawnych

W
5976/200

7
          2 600,00    

WZiP
S

08.02.2008
12.02.2

008

39
Szczecińskie 

Stowarzyszenie 
Pomocy Autystom

Działania na rzecz 
osób 

niepełnosprawnych

Organizacja uroczystych 
integracyjnych spotkań 

wigilijnych i noworocznych

Zadanie realizowane 
było na rzecz osób 

niepełnosprawnych, bez 
względu na wiek i 

stopień 
niepełnosprawności.  
Dotyczyło organizacji 

spotkań integracyjnych 
wigilijnych i 

noworocznych dla osób 
niepełnosprawnych

W
6209/200

7
          2 480,00    

WZiP
S

08.02.2008
20.02.2

008



40
Towarzystwo 

Przyjaciół Dzieci

Działania na rzecz 
osób 

niepełnosprawnych

Organizacja uroczystych 
integracyjnych spotkań 

wigilijnych i noworocznych

Zadanie realizowane 
było na rzecz osób 

niepełnosprawnych, bez 
względu na wiek i 

stopień 
niepełnosprawności.  
Dotyczyło organizacji 

spotkań integracyjnych 
wigilijnych i 

noworocznych dla osób 
niepełnosprawnych

W
6208/200

7
          2 000,00    

WZiP
S

30.01.2008
01.02.2

008

41

Polskie 
Stowarzyszenie na 

Rzecz Osób z 
Upośledzeniem 

Umysłowym 

Działania na rzecz 
osób 

niepełnosprawnych

Kultura i sztuka jako sposób 
wspierania niepełnosprawnych 

osób w byciu postrzeganym jako 
rzeczywiste osoby uczestniczące 
w aktywnie w Ŝyciu społecznym

Zadanie polegało na 
organizacji warsztatów 
teatralnych dla osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną. Środki 
miasta były wkładem 
własnym w projekcie 

unijnym.

W
6258/200

7
        11 930,00    

WZiP
S

30.01.2008
04.02.2

008

42

Polsko-Belgijskie 
Towarzystwo 

Pomocy Socjalnej 
Szczecin-Antwerpia

Działania na rzecz 
osób bezdomnych 
oraz mieszkańców 

Szczecina

Przygotowanie i wydawanie 
bezpłatnych posiłków

Zadanie polegało na 
przygotowaniu i 

wydawaniu bezpłatnych 
posiłków

P 41/07         49 275,00    
WZiP

S
30.01.2008

20.02.2
008

43

Polsko-Belgijskie 
Towarzystwo 

Pomocy Socjalnej 
Szczecin-Antwerpia

Działania na rzecz 
osób bezdomnych 

Rehabilitacja społeczna osób 
bezdomnych

Zadanie polegało na 
rehabilitacji osób 

bezdomnych
W 49/07         80 500,00    

WZiP
S

30.01.2008
20.02.2

008

44
Stowarzyszenie 

"Feniks"

Działania na rzecz 
osób bezdomnych 
oraz mieszkańców 

Szczecina

Przygotowanie i wydawanie 
bezpłatnych posiłków

Zadanie polegało na 
przygotowaniu i 

wydawaniu bezpłatnych 
posiłków

P 39/07         72 270,00    
WZiP

S
30.01.2008

20.02.2
008



45
Stowarzyszenie 

"Feniks"
Działania na rzecz 
osób bezdomnych 

Rehabilitacja społeczna osób 
bezdomnych

Zadanie polegało na 
rehabilitacji osób 

bezdomnych
W 47/07       259 125,00    

WZiP
S

30.01.2008
11.03.2

008

46

CARITAS 
Archidiecezji 
Szczecińsko - 
Kamieńskiej

Działania na rzecz 
osób bezdomnych 
oraz mieszkańców 

Szczecina

Przygotowanie i wydawanie 
bezpłatnych posiłków

Zadanie polegało na 
przygotowaniu i 

wydawaniu bezpłatnych 
posiłków

P 42/07       381 060,00    
WZiP

S
30.01.2008

25.02.2
008

47

CARITAS 
Archidiecezji 
Szczecińsko - 
Kamieńskiej

Działania na rzecz 
osób bezdomnych 

Rehabilitacja społeczna osób 
bezdomnych

Zadanie polegało na 
rehabilitacji osób 

bezdomnych
W 60/07       326 750,00    

WZiP
S

30.01.2008
25.02.2

008

48

Polski Komitet 
Pomocy Społecznej 
Zarząd Okregowy w 

Szczecinie

Działania na rzecz 
osób bezdomnych 
oraz mieszkańców 

Szczecina

Przygotowanie i wydawanie 
bezpłatnych posiłków

Zadanie polegało na 
przygotowaniu i 

wydawaniu bezpłatnych 
posiłków

P 40/07       410 625,00    
WZiP

S
25.01.2008

20.02.2
008

49

Polski Komitet 
Pomocy Społecznej 
Zarząd Okregowy w 

Szczecinie

Działania na rzecz 
osób bezdomnych 

Rehabilitacja społeczna osób 
bezdomnych

Zadanie polegało na 
rehabilitacji osób 

bezdomnych
W 48/07         84 150,00    

WZiP
S

25.01.2008
20.02.2

008

50

Fundacja Pomocy 
Samotnej Matce 

p.w. Św. Józefa w 
Szczecinie

Działania na rzecz 
osób bezdomnych 
oraz mieszkańców 

Szczecina

Przygotowanie i wydawanie 
bezpłatnych posiłków

Zadanie polegało na 
przygotowaniu i 

wydawaniu bezpłatnych 
posiłków

P 38/07         27 922,50    
WZiP

S
07.01.2008

11.03.2
008

51

Fundacja Pomocy 
Samotnej Matce 

p.w. Św. Józefa w 
Szczecinie

Działania na rzecz 
osób bezdomnych 

Rehabilitacja społeczna osób 
bezdomnych

Zadanie polegało na 
rehabilitacji osób 

bezdomnych
W 46/07         49 475,00    

WZiP
S

30.01.2008
20.02.2

008



52

Katolickie 
Stowarzyszenie 

CIVITAS 
CHRISTIANA

Zadanie w  zakresie 
profilaktyki 

i promocji zdrowia 

Prowadzenie szkoły
rodzenia dla rodziców
oczekujących dziecka

Zadanie polegało na na 
promowaniu zdrowego 

stylu Ŝycia i 
prawidłowego 

funkcjonowania 
rodziny, kształtowaniu 

powszechnie 
akceptowanych 

zachowań społecznych 
oraz prowadzeniu 

działań profilaktycznych 
i edukacyjnych 

dotyczących fizjologii 
ciąŜy, porodu, połogu i 
pielęgnacji noworodka 

wśród rodziców 
oczekujących dziecka

W 1211/07         12 275,00    
WZiP

S
18.01.2008 trwa

53

Fundacja Dom 
Hospicyjny 
-Hospicjum 
św. Jana 

Ewangelisty

Zadanie w  zakresie 
profilaktyki 

i promocji zdrowia 
Akademia Walki z Rakiem

Zadanie polegało na 
zapewnieniu 

wszechstronnej pomocy 
chorym na raka i ich 

rodzinom

W 1171/07         30 000,00    
WZiP

S
30.01.2008 trwa

54

Stowarzyszenie 
Wolontariuszy

Wspieraj ące Osoby 
śyjące

z HIV i Chore na 
AIDS "DA DU"

Zadanie w  zakresie 
profilaktyki 

i promocji zdrowia 
Profilaktyka zakaŜeń

 HIV / AIDS

Zadanie polegało na 
udzielaniu pomocy 

osobom Ŝyjący z HIV i 
chorym na AIDS oraz 

ich rodzinom i 
najbliŜszym oraz 

podnoszeniu 
świadomości 

społecznej w temacie 
zapobiegania 

zakaŜeniom HIV/AIDS.

W 1209/07         15 000,00    
WZiP

S
30.01.2008 trwa



55
Fundacja Pogotowe 

Teatralne

Zadanie w  zakresie 
profilaktyki 

i promocji zdrowia 

Kształtowanie umiejętności
radzenia sobie ze stresem
wśród dzieci i młodzieŜy

szczecińskich szkół 

Zadanie polegało na 
prowadzeniu 

alternatywnych form 
promocji zdrowia 

psychicznego dla dzieci 
i młodzieŜy 

szczecińskich szkół.

W 1172/07         20 000,00    
WZiP

S
30.01.2008 trwa

56
Stowarzyszenie 

"Polites"

zadanie z zakresu 
pomocy społecznej 

zawierające 
działania z zakresu 

profilaktyki 
uzaleŜnień

Realizacja zadania publicznego 
w zakresie pomocy społecznej, w 

postaci prowadzenia świetlic 
środowiskowych w Szczecinie, w 
rejonach, które dotychczas nie 

posiadały działających w 
najbliŜszym środowisku lokalnym 
dziecka, placówek opiekuńczo-

wychowawczych wsparcia 
dziennego

Prowadzenie świetlicy 
środowiskowej 

W
2004/200

7
        35 000,00    

WZiP
S

30.01.2008
04.03.2

008

57

Caritas 
Archidiecezji 
Szczecińsko - 
Kamieńskiej

zadanie z zakresu 
pomocy społecznej 

zawierające 
działania z zakresu 

profilaktyki 
uzaleŜnień

Realizacja zadania publicznego 
w zakresie pomocy społecznej, w 

tym prowadzenie świetlic 
środowiskowych w Szczecinie 

działających w najbliŜszym 
środowisku lokalnym dziecka

Prowadzenie świetlic 
środowiskowych

W 61/2007       210 720,00    
WZiP

S
10.01.2008

20.02.2
008

58

Rzymskokatolicka 
Parafia przy 
Sanktuarium 

Najświetszego 
Serca Pana Jezusa 

zadanie z zakresu 
pomocy społecznej 

zawierające 
działania z zakresu 

profilaktyki 
uzaleŜnień

Realizacja zadania publicznego 
w zakresie pomocy społecznej, w 

tym prowadzenie świetlic 
środowiskowych w Szczecinie 

działających w najbliŜszym 
środowisku lokalnym dziecka

Prowadzenie świetlicy 
środowiskowej 

W 63/2007         52 800,00    
WZiP

S
28.01.2008  trwa



59
Towarzystwo 
Salezjańskie

zadanie z zakresu 
pomocy społecznej 

zawierające 
działania z zakresu 

profilaktyki 
uzaleŜnień

Realizacja zadania publicznego 
w zakresie pomocy społecznej, w 

tym prowadzenie świetlic 
środowiskowych w Szczecinie 

działających w najbliŜszym 
środowisku lokalnym dziecka

Prowadzenie świetlicy 
środowiskowej 

W 53/2007         52 000,00    
WZiP

S
30.01.2008

18.03.2
008

60

Salezjańskie 
Stowarzyszenie 

Wychowania 
Młodzie Ŝy 

zadanie z zakresu 
pomocy społecznej 

zawierające 
działania z zakresu 

profilaktyki 
uzaleŜnień

Realizacja zadania publicznego 
w zakresie pomocy społecznej, w 

tym prowadzenie świetlic 
środowiskowych w Szczecinie 

działających w najbliŜszym 
środowisku lokalnym dziecka

Prowadzenie świetlicy 
środowiskowej 

W 54/2007         60 500,00    
WZiP

S
30.01.2008

08.02.2
008

61

Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci - 

Zachodniopomorski 
Oddział Regionalny

zadanie z zakresu 
pomocy społecznej 

zawierające 
działania z zakresu 

profilaktyki 
uzaleŜnień

Realizacja zadania publicznego 
w zakresie pomocy społecznej, w 

tym prowadzenie świetlic 
środowiskowych w Szczecinie 

działających w najbliŜszym 
środowisku lokalnym dziecka

Prowadzenie świetlic 
środowiskowych

W 56/2007       318 500,00    
WZiP

S
30.01.2008

19.03.2
008

62

Stowarzyszenie 
Przyjaciół 

Duszpasterstwa 
Akademickiego 

"Razem"

zadanie z zakresu 
pomocy społecznej 

zawierające 
działania z zakresu 

profilaktyki 
uzaleŜnień

Realizacja zadania publicznego 
w zakresie pomocy społecznej, w 

tym prowadzenie świetlic 
środowiskowych w Szczecinie 

działających w najbliŜszym 
środowisku lokalnym dziecka

Prowadzenie świetlicy 
środowiskowej 

W 59/2007         54 400,00    
WZiP

S
01.02.2008  trwa



63
Stowarzyszenie " 

ERKA"

zadanie z zakresu 
pomocy społecznej 

zawierające 
działania z zakresu 

profilaktyki 
uzaleŜnień

Realizacja zadania publicznego 
w zakresie pomocy społecznej, w 

tym prowadzenie świetlic 
środowiskowych w Szczecinie 

działających w najbliŜszym 
środowisku lokalnym dziecka

Prowadzenie świetlicy 
środowiskowej 

W 51/2007         45 000,00    
WZiP

S
28.01.2008  trwa

64

Stowarzyszenie 
Rodzin Katolickich 

Archidiecezji 
Szczecińsko - 
Kamieńskiej

zadanie z zakresu 
pomocy społecznej 

zawierające 
działania z zakresu 

profilaktyki 
uzaleŜnień

Realizacja zadania publicznego 
w zakresie pomocy społecznej, w 

tym prowadzenie świetlic 
środowiskowych w Szczecinie 

działających w najbliŜszym 
środowisku lokalnym dziecka

Prowadzenie świetlic 
środowiskowych

W 50/2007       150 000,00    
WZiP

S
15.01.2008

20.02.2
008

65
Związek Harcerstwa 

Polskiego

zadanie z zakresu 
pomocy społecznej 

zawierające 
działania z zakresu 

profilaktyki 
uzaleŜnień

Realizacja zadania publicznego 
w zakresie pomocy społecznej, w 

tym prowadzenie świetlic 
środowiskowych w Szczecinie 

działających w najbliŜszym 
środowisku lokalnym dziecka

Prowadzenie świetlic 
środowiskowych

W 55/2007         94 600,00    
WZiP

S
30.01.2008

12.03.2
008

66
Towarzystwo 
Salezjańskie 

zadanie z zakresu 
pomocy społecznej 

zawierające 
działania z zakresu 

profilaktyki 
uzaleŜnień

Realizacja zadania publicznego 
w zakresie pomocy społecznej, w 

tym prowadzenie świetlic 
środowiskowych w Szczecinie 

działających w najbliŜszym 
środowisku lokalnym dziecka

Prowadzenie świetlicy 
środowiskowej 

W 52/2007         37 000,00    
WZiP

S
29.01.2008

18.02.2
008



67
Parafia Rzymsko - 
Katolicka p.w. św. 

Jana Bosko

zadanie z zakresu 
pomocy społecznej 

zawierające 
działania z zakresu 

profilaktyki 
uzaleŜnień

Realizacja zadania publicznego 
w zakresie pomocy społecznej, w 

tym prowadzenie świetlic 
środowiskowych w Szczecinie 

działających w najbliŜszym 
środowisku lokalnym dziecka

Prowadzenie świetlicy 
środowiskowej 

W 62/2007         49 500,00    
WZiP

S
10.01.2008

19.03.2
008

68

Polskie 
Towarzystwo 
Zapobiegania 

Narkomanii Oddział 
Szczecin

zadanie z zakresu 
pomocy społecznej 

zawierające 
działania z zakresu 

profilaktyki 
uzaleŜnień

Realizacja zadania publicznego 
w zakresie pomocy społecznej, w 

tym prowadzenie świetlic 
środowiskowych w Szczecinie 

działających w najbliŜszym 
środowisku lokalnym dziecka

Prowadzenie świetlicy 
środowiskowej 

W 58/2007         27 500,00    
WZiP

S
08.01.2008

20.03.2
008

69
Szczecińskie 
Towarzystwo 

Ognisk Rodzinnych

zadanie z zakresu 
pomocy społecznej 

zawierające 
działania z zakresu 

profilaktyki 
uzaleŜnień

Realizacja zadania publicznego 
w zakresie pomocy społecznej, w 

tym prowadzenie świetlic 
środowiskowych w Szczecinie 

działających w najbliŜszym 
środowisku lokalnym dziecka

Prowadzenie świetlicy 
środowiskowej 

W 57/2007         36 300,00    
WZiP

S
08.01.2008

23.01.2
008

70
Towarzystwo 

Salezjańskie Dom 
Zakonny

zadanie z zakresu 
pomocy społecznej 

polegające na 
prowadzeniu 

placówki 
opiekuńczo – 

wychowawczej 

Prowadzenie koedukacyjnej 
placówki opiekuńczo – 

wychowawczej typu 
socjalizacyjnego dla 12 

podopiecznych w latach 2006 - 
2010

Prowadzenie 
koedukacyjnej placówki 

opiekuńczo – 
wychowawczej typu 

socjalizacyjnego dla 12 
podopiecznych

W 64/2007       293 472,00    
WZiP

S
30.01.2008 trwa



71

Stowarzyszenie 
Rodzin Katolickich 

Archidiecezji 
Szczecińsko-
Kamieńskiej

Zadanie z zakresu 
pomocy społecznej 

polegające na 
prowadzeniu w 

ośrodku adopcyjno-
opiekuńczym 
działalności 

diagnostyczno-
konsultacyjnej w 

celu pozyskiwania, 
szkolenia i 

kwalifikowania 
osób zgłaszających 

gotowość 
przysposobienia 

dziecka oraz 
szkoleniu i 
wspieraniu 

psychologiczno – 
pedagogicznym 

osób prowadzących 
rodziny zastępcze i 

adopcyjne oraz 
naturalne, 

prowadzeniu 
poradnictwa 

rodzinnego i terapii 
rodzinnej, 

prowadzeniu 
szkoleń dla 

kandydatów do 
pełnienia funkcji 

rodziny zastępczej i 
rodziny adopcyjnej, 
do realizacji przez 

Promocja rodzicielstwa 
zastępczego, szkolenie 

kandydatów na rodziców 
adopcyjnych i zastępczych, 

wspieranie rodzin zastępczych, 
adopcyjnych oraz naturalnych w 
wypełnianiu ich podstawowych 

funkcji oraz prowadzenie 
specjalistycznego poradnictwa w 

tym zakresie na podstawie 
ustawy z dnia 12 marca 2004 

roku o pomocy społecznej. 

Prowadzenie Ośrodka 
Adopcyjno-

Opiekuńczego
W 914/2007       100 600,00    

WZiP
S

15.01.2008
03.03.2

008



72

Stowarzyszenie 
śycia w Trze źwości 

Klub Abstynenta 
"Delta"

Zadanie z zakresu 
przeciwdziałania 

alkoholizmowi oraz 
negatywnym 

skutkom 
uzaleŜnienia od 

alkoholu

Udzielanie wsparcia 
środowiskom abstynenckim na 

terenie Gminy Miasto Szczecin - 
prowadzenie klubu abstynenta

Realizacja zadania 
polegała na 

prowadzeniu klubu 
abstynenta

W 980/2007         32 000,00    
WZiP

S
25.01.2008 trwa

73

Szczeciński 
Stowarzyszenie 

Abstynentów 
"Agora 303"

Zadanie z zakresu 
przeciwdziałania 

alkoholizmowi oraz 
negatywnym 

skutkom 
uzaleŜnienia od 

alkoholu

Udzielanie wsparcia 
środowiskom abstynenckim na 

terenie Gminy Miasto Szczecin - 
prowadzenie klubu abstynenta

Realizacja zadania 
polegała na 

prowadzeniu klubu 
abstynenta

W
1475/200

7
        64 000,00    

WZiP
S

24.01.2008
14.02.2

008

74

Katolickie 
Stowarzyszenie 

"Civitas Christiana" 
Oddział 

Zachodniopomorski

Zadanie z zakresu 
przeciwdziałania 

alkoholizmowi oraz 
negatywnym 

skutkom 
uzaleŜnienia od 

alkoholu

Udzielanie wsparcia 
środowiskom abstynenckim na 

terenie Gminy Miasto Szczecin - 
prowadzenie klubu abstynenta

Realizacja zadania 
polegała na 

prowadzeniu klubu 
abstynenta

W
1476/200

7
          4 000,00    

WZiP
S

18.01.2008
25.02.2

008



75

Zachodniopomorski 
Oddział 

Towarzystwa 
Rodzin i Przyjaciół 

Dzieci 
UzaleŜnionych 
"Powrót z U"

Zadanie z zakresu 
przeciwdziałania 
narkomanii oraz 

negatywnym 
skutkom uzaleŜnień 

od środków 
psychoaktywnych

Prowadzenie oddziaływań 
psychoedukacyjnych w 

środowiskach zagroŜonych 
narkomanią, tj.: zwiększenie 

dostępności pomocy 
terapeutycznej i rehabilitacyjnej 

dla osób uzaleŜnionych oraz 
zagroŜonych narkomanią

Realizacja zadania 
polegała na 

prowadzeniu: 
poradnictwa 

telefonicznego, 
poradnictwa I-go 
kontaktu, grupy 

wsparcia dla rodziców, 
spotkań indywidualnych 

diagnozująco - 
motywujących do 
podjęcia leczenia, 

indywidualnej terapii 
uzaleŜnień, grupy 

rozwoju umiejętności 
psychospołecznych dla 

rodziców pacjentów, 
grupowych spotkań 
edukacyjnych dla 

członków rodzin, terapii 
rodzin

W
1464/200

7
      130 000,00    

WZiP
S

29.01.2008 trwa

76

Poradnia 
Proflilaktyki i 

Terapii Uzale Ŝnień 
"Monar"

Zadanie z zakresu 
przeciwdziałania 
narkomanii oraz 

negatywnym 
skutkom uzaleŜnień 

od środków 
psychoaktywnych

Prowadzenie oddziaływań 
psychoedukacyjnych w 

środowiskach zagroŜonych 
narkomanią

Realizacja zadania 
polegała na 

prowadzeniu: 
poradnictwa, terapii 

indywidualnej, terapii 
grupowej, poradnictwa 
rodzinnego, wywiadu i 
interwencji socjalnych, 
interwencji kryzysowej, 

telefonu zaufania, 
konsultacji 

specjalistycznych

W
1740/200

7
      110 000,00    

WZiP
S

29.01.2008
27.02.2

008



77
Dom Kultury "Klub 

Skolwin"

Zadanie z zakresu 
przeciwdziałania 
narkomanii oraz 

negatywnym 
skutkom uzaleŜnień 

od środków 
psychoaktywnych

Projekt Profilaktyki UzaleŜnień w 
Północnych dzielnicach 
Szczecina "Tarcza 2007

Realizacja zadania 
polegała na 

prowadzeniu terapii 
zajęciowej w ramach 
dwóch klubów: Klubu 

Malucha i Klubu 
MłodzieŜowego 

W
1755/200

7
        10 000,00    

WZiP
S

11.01.2008
22.02.2

008

78
Miejski O środek 

Kultury

Zadanie z zakresu 
przeciwdziałania 
narkomanii oraz 

negatywnym 
skutkom uzaleŜnień 

od środków 
psychoaktywnych

Prowadzenie profilaktycznej 
działalności informacyjnej i 

szkoleniowej w zakresie 
rozwiązywania problemów 

narkomanii

Realizacja zadania 
polegała na 

prowadzeniu: edukacji 
przez teatr i film, 

warsztatów 
kszałtowania i 

rozwijania umiejętności 
społecznych, spotkań z 
rodzicami i opiekunami

W
1858/200

7
        20 000,00    

WZiP
S

31.01.2008
28.02.2

008

79

Poradnia 
Proflilaktyki i 

Terapii Uzale Ŝnień 
"Monar"

Zadanie z zakresu 
przeciwdziałania 
narkomanii oraz 

negatywnym 
skutkom uzaleŜnień 

od środków 
psychoaktywnych

Prowadzenie profilaktycznej 
działalności informacyjnej i 

szkoleniowej w zakresie 
rozwiązywania problemów 

narkomanii

Realizacja zadania 
polegała na 

prowadzeniu działań 
środowiskowych - 

dyŜury partyworkerskie 
podczas imprez 

muzycznych

W
1467/200

8
        42 046,00    

WZiP
S

29.01.2008
28.02.2

008



80
Osiedlowy Klub 
Sportowy " Świt 

Szczecin Skolwin"

Zadanie z zakresu 
przeciwdziałania 
narkomanii oraz 

negatywnym 
skutkom uzaleŜnień 

od środków 
psychoaktywnych

Kształtowanie pozytywnych cech 
charakteru dzieci i młodzieŜy w 
oparciu o wychowawcze wzorce 

sportowe w ramach realizacji 
zadania z zakresu 

przeciwdziałania narkomanii oraz 
negatywnym skutkom uzaleŜnień 
od środków psychoaktywnych na 
terenie północnych osiedli Gminy 

Miasto Szczecin

Realizacja zadania 
polegała na 

prowadzeniu: zajęć 
profilaktycznych oraz 

rekreacyjno - 
sportowych

W
1414/200

7
        52 954,00    

WZiP
S

16.01.2008
13.02.2

008

81

Stowarzyszenie Na 
Rzecz 

Przeciwdziałania 
Chorobom 
Zakaźnym

Zadanie z zakresu 
przeciwdziałania 
narkomanii oraz 

negatywnym 
skutkom uzaleŜnień 

od środków 
psychoaktywnych

Szkolenie dla specjalistów w 
zakresie międzysektorowej 
współpracy przey realizacji 

polityki przeciwdziałania 
narkomanii

Realizacja zadania 
polegała na 

przeszkoleniu 
specjalistów oraz grup 

zawodowych 
realizujących zadania 
wynikające z ustawy o 

przeciwdziałaniu 
narkomanii w celu 

budowania/ wspierania 
współpracy lokalnej 
przy działaniach z 

zakresu 
przeciwdziałania 

narkomanii

W
1864/200

7
        10 000,00    

WZiP
S

17.07.2007
10.08.2

007



82
Stowarzyszenie 

"Polites"

Zadanie z zakresu 
przeciwdziałania 
narkomanii oraz 

negatywnym 
skutkom uzaleŜnień 

od środków 
psychoaktywnych

Prowadzenie programu Starszy 
Brat Starsza Siostra w 

Szczecinie jako profilaktycznej 
działalności informacyjnej i 

szkoleniowej w zakresie 
rozwiązywania problemów 

narkomanii

Realizacja zadania 
polegała na 
spotkaniach 

wolontariusza - 
mentora z dzieckiem w 

celu polepszenia 
wyników szkolnych i 

rozwijania umiejętności 
edukacyjnych dziecka, 
poprawy jakości Ŝycia 

dziecka, pomocy w 
rozwiązywaniu 

doraźnych, osobistych 
trudności dziecka i jego 

rodziny

W
1466/200

7
        15 000,00    

WZiP
S

24.01.2008
06.02.2

008

83

Polskie 
Towarzystwo 
Zapobiegania 

Narkomanii Oddział 
w Szczecinie

Zadanie z zakresu 
przeciwdziałania 
narkomanii oraz 

negatywnym 
skutkom uzaleŜnień 

od środków 
psychoaktywnych

Lepiej późno niŜ wcale. Program 
profilaktyki środowiskowej

Realizaca zadania 
polegała na 

prowadzeniu: zajęć 
edukacyjnych dla dzieci 
i młodzieŜy w zakresie 

kształcenia 
umiejętności 

społecznych, zajęć dla 
nauczycieli oraz 

spotkań z rodzicami

W
1471/200

7
        10 000,00    

WZiP
S

17.12.2007
06.02.2

008



84
Terenowy Komitet 

Ochrony Praw 
Dziecka

Zadanie z zakresu 
przeciwdziałania 
alkoholizmowi, 
negatywnym 

skutkom uzaleŜnień 
od środków 

psychoaktywnych 
oraz 

przeciwdziałania 
przemocy w 

rodzinie

Przeciwdziałanie przemocy w 
rodzinie poprzez wsparcie 
psychospołeczne, pomoc 

prawną, poradnictwo 
psychologiczne, pedagogiczne, 

rodzinne - udzielane ofiarom 
przemocy lub/ i 

doświadczającym przemocy w 
rodzinie

Realizacja zadania 
polegała na 

prowadzeniu: dyŜurów 
konsultacyjno - 

interwencyjnych, 
działań interwencyjnych 

w terenie, działań 
edukacyjno - 

informacyjnych

W
1473/200

7
        25 000,00    

WZiP
S

11.01.2008 trwa

85

Stowarzyszenie 
Rodzin Katolickich 

Archidiecezji 
Szczecińsko - 
Kamieńskiej

Zadanie z zakresu 
przeciwdziałania 
alkoholizmowi, 
negatywnym 

skutkom uzaleŜnień 
od środków 

psychoaktywnych 
oraz 

przeciwdziałania 
przemocy w 

rodzinie

Przeciwdziałanie przemocy w 
rodzinie poprzez wsparcie 
psychospołeczne, pomoc 

prawną, poradnictwo 
psychologiczne, pedagogiczne, 

rodzinne - udzielane ofiarom 
przemocy lub/ i 

doświadczającym przemocy w 
rodzinie

Realizacja zadania 
polegała na: 

prowadzeniu działań 
interwencyjnych, 
informacyjnych, 

udzielaniu pomocy 
prawnej, 

psychologicznej i 
terapeutycznej

W
1995/200

7
        25 000,00    

WZiP
S

15.01.2008
20.02.2

008



86

Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci 

Zachodniopomorski 
Oddział Regionalny

Zadanie z zakresu 
przeciwdziałania 
alkoholizmowi, 
negatywnym 

skutkom uzaleŜnień 
od środków 

psychoaktywnych 
oraz 

przeciwdziałania 
przemocy w 

rodzinie

"Razem przeciw przemocy" - 
przeciwdziałanie przemocy w 

rodzinie poprzez wsparcie 
psychospołeczne, pomoc 

prawną, poradnictwo 
psychologiczne, pedagogiczne, 

rodzinne - udzielane ofiarom 
przemocy lub/ i 

doświadczającym przemocy w 
rodzinie

Realizacja zadania 
polegała na 

prowadzeniu: 
konsultacji 

pedagogicznych dla 
rodziców, mediacji 

rodzinnych, grupowych 
zajęć profilaktyczno - 

edukacyjnych dla 
rodziców, porad 
Rzecznika Praw 
Dziecka, porad 

prawnych, 
indywidualnych 

konsultacji z 
psychologiem dla dzieci 

i rodziców oraz 
grupowych zajęć 

terapeutycznych dla 
dzieci

W
1553/200

7
        10 000,00    

WZiP
S

30.01.2008 trwa

87
Szczecińskie 
Towarzystwo 

Ognisk Rodzinnych

Zadanie z zakresu 
przeciwdziałania 

alkoholizmowi oraz 
negatywnym 

skutkom uzaleŜnień 
od środków 

psychoaktywnych

Zwiększenie dostępności 
pomocy terapeutycznej i 
rehabilitacyjnej dla osób 

naduŜywających alkoholu, 
uzaleŜnionych i 

współuzaleŜnionych

Realizacja zadania 
polegała na: 

prowadzeniu dyruŜów 
interwencyjno - 

kryzysowych oraz 
udzielaniu konsultacji 

psychologicznych i 
prawnej

W
1865/200

7
        25 000,00    

WZiP
S

07.01.2008
06.02.2

008



88
Krajowe 

Stowarzyszenie 
Mediatorów

Zadanie z zakresu 
przeciwdziałania 

alkoholizmowi oraz 
negatywnym 

skutkom uzaleŜnień 
od środków 

psychoaktywnych

Nie jesteś sam, chcemy ci 
pomóc

Realizacja zadania 
polegała na 

prowadzeniu: 
poradnictwa 

telefonicznego, terapii, 
grup wsparcia rodzin, 
mediacji rodzinnych, 

rozmów wspierających, 
wyjaśniających i 
diagnostycznych

W
1997/200

7
        35 000,00    

WZiP
S

04.02.2008 trwa

89

Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci 

Zachodniopomorski 
Oddział Regionalny

Zadanie z zakresu 
przeciwdziałania 

alkoholizmowi oraz 
negatywnym 

skutkom uzaleŜnień 
od środków 

psychoaktywnych

Zwiększenie dostępności 
pomocy terapeutycznej i 
rehabilitacyjnej dla osób 

naduŜywających alkoholu, 
uzaleŜnionych i 

współuzaleŜnionych

Realizacja zadania 
polegała na 

prowadzeniu: pomocy 
terapeutycznej dla 

dzieci, grup wspacia, 
pomocy prawnej, 

krótkiej interwencji, 
edukowaniu i 

informowaniu, dyŜurów 
pedagoga rodzinnego

W
1554/200

7
        45 000,00    

WZiP
S

30.01.2008 trwa



90

Katolickie 
Stowarzyszenie 

"Civitas Christiana" 
Oddział 

Zachodniopomorski

Zadanie z zakresu 
przeciwdziałania 

alkoholizmowi oraz 
negatywnym 

skutkom uzaleŜnień 
od środków 

psychoaktywnych

Zwiększenie dostępności 
pomocy terapeutycznej i 
rehabilitacyjnej dla osób 

naduŜywających alkoholu, 
uzaleŜnionych i 

współuzaleŜnionych na terenie 
Gminy Miasto Szczecin

Realizacja zadania 
polegała na 

prowadzeniu: grup 
wparcia dla DDA, grup 

wsparcia dla osób 
współuzaleŜnionych, 

doradztwa 
społecznego, punktu 

konsultacyjno - 
informacyjnego ds. 

problemów 
alkoholowych, mediacji 

rodzinnych, porad 
prawnych, porad 

doradcy zawodowego, 
psychologa, pedagoga, 

porad specjalisty z 
zakresu prawa pracy i 

ubezpieczeń 
społecznych

W
1555/200

7
        36 200,00    

WZiP
S

21.01.2008
25.02.2

008



91
Klub Sportowy 

"Hutnik Eko - Tras"

Zadanie z zakresu 
przeciwdziałania 

alkoholizmowi oraz 
negatywnym 

skutkom uzaleŜnień 
od środków 

psychoaktywnych

Organizacja wypoczynku letniego 
dla dzieci i młodzieŜy - 

podopiecznych Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie w 

Szczecinie; połączonego z 
profilaktyką uzaleŜnień od 
środków psychoaktywnych w 

formie koloni pod hasłem "Akcja 
lato 2007"

Realizacja zadania 
polegała na 

zorganizowaniu 
wypoczynku letniego w 
Ośrodku Rekreacyjno - 
Sportowym "Gumiś" w 
Czarnocinie (Gmina 

Stepnica) dla grupy 200 
dzieci - podopiecznych 
MOPR w terminach: 

25.06.2007-08.07.2007, 
08.07.2007-21.07.2007, 
21.07.2007-03.08.2007, 
03.08.2007-16.08.2007, 
16.08.2007-29.08.2007

W
2212/200

7
      140 000,00    

WZiP
S

19.09.2007
14.11.2

007

92

CARITAS 
Archidiecezji 
Szczecińsko - 
Kamieńskiej

Zadanie z zakresu 
przeciwdziałania 

alkoholizmowi oraz 
negatywnym 

skutkom uzaleŜnień 
od środków 

psychoaktywnych

Organizacja wypoczynku letniego 
dla dzieci i młodzieŜy - 

podopiecznych Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie w 

Szczecinie; połączonego z 
profilaktyką uzaleŜnień od 
środków psychoaktywnych w 

formie koloni pod hasłem "Akcja 
lato 2007"

Realizacja zadania 
polegała na 

zorganizowaniu w 
Ośrodku Kolonijnym 

"Skrzat" w Wisełce dla 
grupy 86 dzieci - 

podopiecznych MOPR 
w terminach: 

09.07.2007-23.07.2007, 
23.07.2007-06.08.2007

W
2211/200

7
        47 752,00    

WZiP
S

31.08.2007
27.11.2

007



93

Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci 

Zachodniopomorski 
Oddział Regionalny

Zadanie z zakresu 
przeciwdziałania 

alkoholizmowi oraz 
negatywnym 

skutkom uzaleŜnień 
od środków 

psychoaktywnych

Organizacja wypoczynku letniego 
dla dzieci i młodzieŜy - 

podopiecznych Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie w 

Szczecinie; połączonego z 
profilaktyką uzaleŜnień od 
środków psychoaktywnych w 
formie koloni Łukęcinie pod 
hasłem "Akcja lato 2007"

Realizacja zadania 
polegała na 

zorganizowaniu 
wypoczynku letniego w 
ośrodku Wczasowo - 

Kolonijnym "Pionier" w 
Łukęcinie dla grupy 240 
osób - podopiecznych 
MOPR w terminach: 

30.06.2007-13.07.2007, 
13.07.2007-26.07.2007, 
11.08.2007-24.08.2007

W
2434/200

7
      170 720,00    

WZiP
S

20.09.2007
27.11.2

007

94
Klub Sportowy "Stal 

Szczecin"

Zadanie z zakresu 
przeciwdziałania 

alkoholizmowi oraz 
negatywnym 

skutkom uzaleŜnień 
od środków 

psychoaktywnych

Organizacja wypoczynku letniego 
dla dzieci i młodzieŜy - 

podopiecznych Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie w 

Szczecinie; połączonego z 
profilaktyką uzaleŜnień od 
środków psychoaktywnych w 
formie kolonii i półkolonii pod 

hasłem "Akcja lato 2007"

Realizacja zadania 
polegała na 

zorganizowaniu 
wypoczynku letniego w 
Ośrodku Wczasowo - 

Kolonijnym Barkus Sp. 
z o.o. w MrzeŜynie dla 

grupy 54 dzieci - 
podopiecznych MOPR 
w terminie 24.06.2007-

07.07.2007

W
2435/200

7
        41 528,00    

WZiP
S

24.07.2007
18.09.2

007



95
Osiedlowy Klub 
Sportowy " Świt 

Szczecin Skolwin"

Zadanie z zakresu 
przeciwdziałania 

alkoholizmowi oraz 
negatywnym 

skutkom uzaleŜnień 
od środków 

psychoaktywnych

Organizacja wakacyjnych zajęć 
sportowo - rekreacyjnych dla 

dzieci i młodzieŜy 
uczestniczących w letnich 

warsztatach 
socjoterapeutycznych

Realizacja zadania 
polegała na: 

prowadzeniu zajęć 
socjoterapeutycznych, 

zajęć sportowo - 
rekreacyjnych oraz 

zorganizowaniu obozu 
sportowo - 

rekreacyjnego w 
Pełczycach

W
3633/200

7
        28 509,00    

WZiP
S

27.09.2007
14.11.2

007

96
Stowarzyszenie 

"Feniks"

Zadanie z zakresu 
przeciwdziałania 

alkoholizmowi oraz 
negatywnym 

skutkom uzaleŜnień 
od środków 

psychoaktywnych

Organizacja wakacyjnych zajęć 
sportowo - rekreacyjnych dla 

dzieci i młodzieŜy 
uczestniczących w letnich 

warsztatach 
socjoterapeutycznych

Realizacja zadania 
polegała na: 

prowadzeniu zajęć 
edukacyjnych z zakresu 

szkodliwości 
uzaleŜnienia od 

substancji 
psychoaktywnych, 

zajęć 
socjoterapeutycznych, 

zorganizowaniu 
wycieczek pieszych i 

autokarowych, 
zawodów sportowych 

oraz konkursu 
plastycznego

W
3956/200

7
          6 491,00    

WZiP
S

30.09.2007
18.01.2

007



97

Stowarzyszenie 
Rodzin Katolickich 

Archidiecezji 
Szczecińsko - 
Kamieńskiej

Zadanie z zakresu 
przeciwdziałania 

alkoholizmowi oraz 
negatywnym 

skutkom uzaleŜnień 
od środków 

psychoaktywnych 
oraz 

przeciwdziałania 
przemocy w 

rodzinie

Kompleksowe wsparcie 
psychospołeczne, pomoc 

prawna, poradnictwo 
psychologiczne i rodzinne oraz 

terapia - udzielane ofiarom 
przemocy lub/ i 

doświadczającym przemocy w 
rodzinie

Realizacja zadania 
polegała na: 

prowadzeniu działań 
interwencyjnych, 
informacyjnych, 

wspierających, pomocy 
prawnej, 

psychologicznej, 
terapeutycznej

W
3911/200

7
      120 000,00    

WZiP
S

15.01.2008
21.02.2

008

98
Fundacja Pogotowie 

Teatralne

Zadanie z zakresu 
przeciwdziałania 

alkoholizmowi oraz 
negatywnym 

skutkom uzaleŜnień 
od środków 

psychoaktywnych

"Gdyby Ŝycie było z cukru" - 
prowadzenie profilaktycznej 
działalności informacyjnej i 

edukacyjnej w zakresie 
rozwiązywania problemów 

uzaleŜnień od środków 
psychoaktywnych dla dzieci, 

młodzieŜy i ich rodzin

Realizacja zadania 
polegała na: 

prowadzeniu wykładów 
w formie spektaklu, 

spotkań 
profilaktycznych dla 
rodziców i dziadków 
oraz zorganizowaniu 
konkursu literackiego

W
4401/200

7
        10 760,00    

WZiP
S

30.01.2008
22.02.2

008

99
Stowarzyszenie 

OFFicyna

Zadanie z zakresu 
przeciwdziałania 

alkoholizmowi oraz 
negatywnym 

skutkom uzaleŜnień 
od środków 

psychoaktywnych

Prowadzenie profilaktycznej 
działalności informacyjnej i 

edukacyjnej w zakresie 
rozwiązywania problemów 

uzaleŜnień od środków 
psychoaktywnych dla dzieci, 
młodzieŜy i ich rodzin, w tym 
prowadzenie pozaszkolnych 

zajęć kulturalno - oświatowych, 
rekreacyjnych i sportowych

Realizacja zadania 
polegała na 

prowadzeniu: 
warsztatów 

permanentnych z 
zakresu: tańca i 

pantominy, rzeźby, 
działań plastyczno - 
teatralnych, sztuki 

społecznej oraz 
warsztatów o blokach 

okresowych

W
4847/200

7
        20 000,00    

WZiP
S

01.02.2008 trwa



100
Make It Funky 

Production

Zadanie z zakresu 
przeciwdziałania 

alkoholizmowi oraz 
negatywnym 

skutkom uzaleŜnień 
od środków 

psychoaktywnych

Wakacyjna Alternatywa 
Kulturalna

Realizacja zadania 
polegała na: 
prowadzeniu 
warsztatów 

plastycznych, 
rzeźbiarskich, 
muzycznych, 

zorganizowaniu 
koncertów o 
charakterze 

edukacyjnym oraz 
projekcji kina 

współćzesnego i 
amatorskiego

W
4139/200

7
        30 000,00    

WZiP
S

25.10.2007 trwa

101 Wiskord

Zadanie z zakresu 
przeciwdziałania 

alkoholizmowi oraz 
negatywnym 

skutkom uzaleŜnień 
od środków 

psychoaktywnych

Prowadzenie profilaktycznej 
działalności informacyjnej i 

edukacyjnej w zakresie 
rozwiązywania problemów 

uzaleŜnień od środków 
psychoaktywnych dla dzieci, 
młodzieŜy i ich rodzin, w tym 
prowadzenie pozaszkolnych 

zajęć kulturalno - oświatowych, 
rekreacyjnych i sportowych

Realizacja zadania 
polegała na: 

prowadzeniu spotkań i 
zajęć rekreacyjnych 

oraz edukacji w 
zakresie problemów 

uzaleŜnień od środków 
psychoaktywnych, 

zorganizowaniu imprez 
sportowo - 

rekreacyjnych

W
4402/200

7
        20 000,00    

WZiP
S

31.01.2008 trwa

102
Miejski O środek 

Kultury

Zadanie z zakresu 
przeciwdziałania 

alkoholizmowi oraz 
negatywnym 

skutkom uzaleŜnień 
od środków 

psychoaktywnych

Prowadzenie profilaktycznej 
działalności informacyjnej i 

edukacyjnej w zakresie 
rozwiązywania problemów 

uzaleŜnień od środków 
psychoaktywnych dla dzieci, 
młodzieŜy i ich rodzin, w tym 
prowadzenie pozaszkolnych 

zajęć kulturalno - oświatowych, 
rekreacyjnych i sportowych

Realizacja zadania 
polegała na 

zorganizowaniu: 
warsztatów tańca break-
dance oraz kursów dla 

młodych Dj-ów

W
4403/200

7
        10 000,00    

WZiP
S

31.01.2008
28.02.2

008



103
Dom Kultury "Klub 

Skolwin"

Zadanie z zakresu 
przeciwdziałania 

alkoholizmowi oraz 
negatywnym 

skutkom uzaleŜnień 
od środków 

psychoaktywnych

Projekt profilaktyki uzaleŜnień w 
północnych dzielnicach 

Szczecina "Trzeźwy Umysł 2007"

Realizacja zadania 
polegała na: 

prowadzeniu zajęć 
socjoterapeutycznych 
dla dzieci i młodzieŜy, 
koła folmowego, koła 

turystyczno - 
eksploratorskiego, 

warsztatów 
plastycznych, 
warsztatów 

muzycznych, zajęć 
sportowych i 

korekcyjnych oraz 
zorganizowaniu 

konkursu plastycznego

W
4404/200

7
        24 240,00    

WZiP
S

22.02.2008
22.02.2

008



104

CARITAS 
Archidiecezji 
Szczecińsko - 
Kamieńskiej

Zadanie z zakresu 
porządku i 

bezpieczeństwa 
publicznego oraz 
przeciwdziałania 

patologiom 
społecznym

Zwiększenie dostępności 
terapeutycznej i rehabilitacyjnej 

dla osób bezdomnych 
uzaleŜnionych od substancji 

psychoaktywnych

Realizacja zadania 
polegała na: 

przeprowadzeniu cyklu 
zajęć terapeutycznych i 

wykładów 
profilaktycznych w 
zakresie edukacji i 

praktyki trzeźwościowej 
dla podopiecznych 

CARITASU, 
przeprowadzeniu cyklu 
zajęć edukacyjnych dla 
kadry CARITASU przez 
psychiatrę i specjalistę 

psychoterapii 
uzaleŜnień w ramach 
planu podniesienia 

wiedzy nt. uzaleŜnień, 
bezdomności i chorób 

psychicznych, 
zorganizowaniu 

Rekolekcji 
Trzeźwościowych w 

Rokitnie, 
zorganizowania 
spotkania osób 

pomagających innym w 
Zakroczymiu

W
5210/200

7
        10 000,00    

WZiP
S

19.12.2007
04.03.2

008



105 Powrót z U

Zadanie z zakresu 
przeciwdziałania 
narkomanii oraz 

negatywnym 
skutkom uzaleŜnień 

od środków 
psychoaktywnych

"Być albo nie być" - prowadzenie 
profilaktycznej działalności w 

zakresie przeciwdziałania 
narkomanii na rzecz uczniów 

szczecińskich szkół 
podstawowych i 

ponadpodstawowych

Realizacja zadania 
polegała na 

prowadzeniu: zajęć 
warsztatowych dla 

uczniów, wykładów i 
prelekcji dla rodziców 

oraz wykładów i 
prelekcji dla rodziców

W
5212/200

7
        31 140,00    

WZiP
S

29.01.2008 trwa

106

Stowarzyszenie Na 
Rzecz Rozwoju 
Społecznego 

"Stricte"

Zadanie z zakresu 
przeciwdziałania 
narkomanii oraz 

negatywnym 
skutkom uzaleŜnień 

od środków 
psychoaktywnych

"Być albo nie być" - prowadzenie 
profilaktycznej działalności w 

zakresie przeciwdziałania 
narkomanii na rzecz uczniów 

szczecińskich szkół 
podstawowych i 

ponadpodstawowych

Realizacja zadania 
poległa na: 

prowadzeniu spotkań 
informacyjno - 

dyskusyjnych dla 
uczniów, spotkań 

edukacyjno - 
informacyjnych dla 

nauczycieli i 
pedagogów, prelekcji 

dla rodziców i 
opiekunów oraz 

organizacji imprezy 
edukacyjno - 

rozrywkowej o 
charakterze 

profilaktycznym w CH 
"Galaxy"

W
5326/200

7
        18 860,00    

WZIP
S

31.01.2008 trwa



107

Stowarzyszenie 
Kobiet 

po Mastektomii 
"AGATA"

Zadanie w  zakresie 
profilaktyki 

i promocji zdrowia 

Edukacja i wczesna rehabilitacja 
kobiet 

po mastektomii

Realizacja zadania 
polegała na 

ograniczeniu skutków 
mastektomii w 

wymiarze fizycznym, 
społecznym i 

zawodowym poprzez: 
poprawe jakości Ŝycia 

kobiet po mastektomii i 
rozpoczęcię wczesnej 

rehabilitacji medycznej i 
psychospołecznej

W
1174/200

7
        25 000,00    

WZiP
S

30.01.2008
28.02.2

008

108
Polski Zwi ązek 

Głuchych

Zadanie w  zakresie 
profilaktyki 

i promocji zdrowia 

Wszechstronna aktywzacja ludzi 
w podeszłym wieku- Uśmiech 

Seniora II

UmoŜliwienie ludziom 
starszym rozwijania 

zainteresowań
oraz uczestnictwa w 

szeroko
pojętym Ŝyciu 
społecznym,

kulturalnym, naukowym 
i politycznym

W
1173/200

7
          9 000,00    

WZiP
S

28.12.2007
15.01.2

008

109
Stowarzyszenie 

Uniwersytet 
Trzeciego Wieku

Zadanie w  zakresie 
profilaktyki 

i promocji zdrowia 
Wszechstronna aktywzacja ludzi 

w podeszłym wieku

Realizacja zadania 
polegała na 

umoŜliwieniu osobom 
starszym rozwijania 
zainteresowań oraz 

uczestnictwa w szeroko 
pojętym Ŝyciu 
społecznym, 

kulturalym, politycznym 
i naukowym

W
1590/200

7
        12 000,00    

WZiP
S

30.01.2008 trwa



110

Stowarzyszenie 
Pomocy 

Dzieciom i 
Młodzie Ŝy 

Niepełnosprawnej 
Ruchowo 
"Tęcza"

Zadanie w  zakresie 
profilaktyki 

i promocji zdrowia 

Profilaktyka i promocja zdrowia
dzieci z zaburzeniami

rozwojowymi

Profilaktyka i 
ograniczene skutków 
niepełnosprawności u 

dzieci i młodzieŜy 
zagroŜonych 

niepełnosprawnością 
poprzez zapewnienie im 

pełnego dostępu do 
wczesnej diagnozy i 

rehabilitacji

W
1456/200

7
        18 000,00    

WZiP
S

30.01.2008
06.03.2

008

111

Polski Zwi ązek 
Niewidomych

 -Okręg 
Zachodniopomorki

Zadanie w  zakresie 
profilaktyki 

i promocji zdrowia 

Klub Aktywności Twórczej- 
sposobem na ciekawe Ŝycie 

niepełnosprawnego wzrokowo 
seniora

Realizacja zadania 
polegała na 

umoŜliwieniu osobom 
starszym rozwijania 
zainteresowań oraz 

uczestnictwa w szeroko 
pojętym Ŝyciu 
społecznym, 

kulturalym, politycznym 
i naukowym

W
1462/200

7
          9 000,00    

WZiP
S

30.01.2008 trwa

112
Polski Zwiazek 
Niewidomych

Zadanie w  zakresie 
profilaktyki 

i promocji zdrowia 

Profilaktyka i promocja zdrowia
dzieci z zaburzeniami

rozwojowymi

Widzę, słyszę, czuję. 
Program profilaktyki 

uszkodzeń wzroku i ich 
następstw 

funkcjonalnych

W
1463/200

7
          5 000,00    

WZiP
S

29.01.2008
06.03.2

008



113

Polskie 
Stowarzyszenie 
na Recz Osób z 
Upośledzeniem 

Umysłowym KOŁO

Zadanie w  zakresie 
profilaktyki 

i promocji zdrowia 

Profilaktyka i promocja zdrowia
dzieci z zaburzeniami

rozwojowymi

Realizacja zadania 
polegała na  

wielospecjalitycznym 
wspieraniu rozwoju 

dzieci z grupy ryzyka 
lub obciąŜonych 

niepełnosprawnością 
intelektualną, 
zapobieganiu 

pogłebianiu się 
deficytów rozwojowych 
i zdrowotnych u tych 

dzieci, współdziałanie z 
rodzicami, edukacja 

prozdrowotna i 
profilaktyka 

prozdrowotna.

W
1591/200

7
        17 000,00    

WZiP
S

30.01.2008
18.03.2

008

114

Fundacja 
Zachodniopomorski

e
Hospicjum dla 

Dzieci

Zadanie w  zakresie 
profilaktyki 

i promocji zdrowia 

Rehabilitacja ruchowa 
dla osób poddanych opiece 

paliatywnej

Realizacja zadania 
polegała na 
zapewnieniu 

dostepności do usług 
ehabilitacji ruchowej 

osób poddanych opiece 
paliatywnej oraz 

szerzenie informacji o 
mozliwości korzystania 

z usług rehabilitacji 
ruchowej

W
1792/200

7
        16 500,00    

WZiP
S

23.01.2008
25.03.2

008



115

Fundacja 
Zachodniopomorski

e
Hospicjum dla 

Dzieci

Zadanie w  zakresie 
profilaktyki 

i promocji zdrowia 

Udzielanie wsparcia 
psychologicznego osobom 

w okresie terminalnym, 
ich rodzinom w trakcie opieki 
i w Ŝałobie na terenie Gminy 

Miasto Szczecin –  prowadzenie 
grup wsparcia i pomocy 

indywidualnej.

Realizacja zadania 
polegała na 
zapewnieniu 

dostępności do usług 
psychoterapeutycznych 

dla osób w okresie 
terminalnym i ich 

rodzinom, 
organizowaniu grup 
wsparcia dla rodzin 

osób w okresie 
terminalnym, szerzeniu 
informacji o moŜliwości 
korzystania z pomocy 

psychologicznej.

W
1793/200

7 
        10 000,00    

WZiP
S

23.01.2008 
25.03.2

008

116

Fundacja Dom 
Hospicyjny
- Gościniec 

Królowej Apostołów

Zadanie w  zakresie 
profilaktyki 

i promocji zdrowia 

Udzielanie wsparcia 
psychologicznego osobom 

w okresie terminalnym, 
ich rodzinom w trakcie opieki 
i w Ŝałobie na terenie Gminy 

Miasto Szczecin –  prowadzenie 
grup wsparcia i pomocy 

indywidualnej.

Realizacja zadania 
polegała na 
zapewnieniu 

dostępności do usług 
psychoterapeutycznych 

dla osób w okresie 
terminalnym i ich 

rodzinom, 
organizowaniu grup 
wsparcia dla rodzin 

osób w okresie 
terminalnym, szerzeniu 
informacji o moŜliwości 
korzystania z pomocy 

psychologicznej.

W
1791/200

7
        20 000,00    

WZiP
S

30.01.2008 trwa



117

Fundacja Dom 
Hospicyjny
- Gościniec 

Królowej Apostołów

Zadanie w  zakresie 
profilaktyki 

i promocji zdrowia 

Rehabilitacja ruchowa 
dla osób poddanych opiece 

paliatywnej

Realizacja zadania 
polegała na 
zapewnieniu 

dostepności do usług 
ehabilitacji ruchowej 

osób poddanych opiece 
paliatywnej oraz 

szerzenie informacji o 
mozliwości korzystania 

z usług rehabilitacji 
ruchowej

W
1790/200

7
        13 500,00    

WZiP
S

30.01.2008 trwa

118

Polskie 
Stwoarzyszenie na 

Rzecz Osób z 
Upośledzeniem 

Umysłowych Koło w 
Szczecinie

Zadanie z zakresu 
pomocy społecznej

Prowadzenie grupowego 
mieszkania chronionego dla 

dorosłych osób z 
niepełnosprawnościa 

intelektualną

Celem zadania jest 
stworzenie osobom z 
niepełnosprawnością 

intelektualną warunków 
samodzielnego i 

niezaleŜnego Ŝycia w 
warunkach mieszkania 

chronionego, przy 
wsparciu asystentów 

osobistych.

W 681/06         50 000,00    
WZiP

S
30.01.2008

03.03.2
008



119
Stowarzyszenie 
Razem Łatwiej

Zadanie z zakresu 
pomocy społecznej

Osiedlowy program aktywizacji, 
integracji i wspierania osób 

starszych

Zadanie polegajace na 
umoŜliwieniu rozwijania 

zainteresowań, 
aktywnego spędzania 
czasu wolnego oraz 

udziału w Ŝyciu 
społecznym starszych 

mieszkańców 
Szczecina, szczególnie 

zagrozonych 
marginalizacją i 
wykluczeniem 
społecznym.

W
1444/200

7
        60 000,00    

WZiP
S

30.01.2008 trwa

120
Fundacja Kultury i 

Sportu Prawobrze Ŝe
Zadanie z zakresu 
pomocy społecznej

Osiedlowy program aktywizacji, 
integracji i wspierania osób 

starszych

Zadanie polegajace na 
umoŜliwieniu rozwijania 

zainteresowań, 
aktywnego spędzania 
czasu wolnego oraz 

udziału w Ŝyciu 
społecznym starszych 

mieszkańców 
Szczecina, szczególnie 

zagrozonych 
marginalizacją i 
wykluczeniem 
społecznym.

W
1732/200

7
          6 500,00    

WZiP
S

30.01.2008
11.03.2

008

121
Stowarzyszenie 

Polites

Zadanie z zakresu 
promocji  i 
organizacji 

wolontariatu

Prowadzenie Centrum 
Wolontariatu w Szczecinie

Prowadzenie Centrum 
Wolontariatu w 

Szczecinie
P

4670/200
7

28000 BOP 17.01.2008
26.02.2

008



122
Wojewódzki Szkolny 
Związek Sportowy

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Organizacja imprez sportowych 
w Szczecinie

XX Ogólnopolski 
Mikołajkowy Turniej 

piłki ręcznej dziewczat
W

6191/200
7

4 000,00 WSiT 08.01.2008
21.12.2

007

123
Międzyszkolny Klub 

śeglarstwa 
Regatowego

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Udział w międzynarodowych 
konsultacjach szkoleniowych w 

Ŝeglarstwie

Udział w 
międzynarodowych 

konsultacjach 
szkoleniowych w 
Ŝeglarstwie

W
6194/200

7
2 000,00 WSiT 30.01.2008

30.01.2
008

124
Stowarzyszenie 
EuroJacht Klub 

POGOŃ

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Udział w międzynarodowych 
konsultacjach szkoleniowych w 

Ŝeglarstwie

Udział w 
międzynarodowych 

konsultacjach 
szkoleniowych w 
Ŝeglarstwie

W
6195/200

7
8 000,00 WSiT 30.01.2008

15.01.2
008

125
Zachodniopomorsk
a Federacja Sportu

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Organizacja imprez sportowych 
w Szczecinie

Międzynarodowe 
Zawody Jeździeckie w 

Skokach przez 
przeszkody

W
4761/200

7
14 000,00 WSiT 16.10.2007

16.10.2
007

126
Klub Sportowy 

Wiskord Szczecin

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Organizacja imprezy sportowej w 
Szczecinie pn. "Turniej Piłki 

Kajakowej"

Organizacja imprezy 
sportowej w Szczecinie 

pn. "Turniej Piłki 
Kajakowej"

W
4762/200

7
8 000,00 WSiT 30.10.2007

31.10.2
007

127 TKKF Ognisko Gryf
Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Organizacja imprez sportowych 
na terenie Szczecina

Miedzynarodowy 
Mikołajkowy Turniej 

piłki noŜnej dziewcząt 
W

3430/200
7

3 000,00 WSiT 08.01.2008
08.01.2

008

128
Miejski Klub 

Sportowy Olimpia 
Szczecin

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Organizacja imprez sportowych 
na terenie Szczecina

Międzynarodowy 
Turniej PlaŜowej Piłki 

Noznej Kobiet
W

3426/200
7

2 600,00 WSiT 04.09.2007
04.09.2

007



129
Stowarzyszenie 
EuroJacht Klub 

POGOŃ

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Szkolenie zawodników, członków 
kadry narodowej objetych 
programami przygotowań 

olimpijskich i paraolimpijskich do 
Igrzysk Olimpijskich Pekin 2008 

(zawodników objętych 
Programem Stypendialnym na 

podstawie Uchwały Nr LI/971/06 
Rady Miasta)

Szkolenie zawodników, 
członków kadry 

narodowej objetych 
programami 
przygotowań 
olimpijskich i 

paraolimpijskich do 
Igrzysk Olimpijskich 

Pekin 2008 
(zawodników objętych 

Programem 
Stypendialnym na 

podstawie Uchwały Nr 
LI/971/06 Rady Miasta)

W
2742/200

7
14 732,00 WSiT 30.01.2008

25.01.2
008

130
Stowarzyszenie 
EuroJacht Klub 

POGOŃ

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Szkolenie w dyscyplinach 
olimpijskich i paraolimpijskich 
uznanych jako priorytetowe ze 

względu na osiaganą rangę 
sportową, wyiki, warunki 

kadrowe i bazowe, 
widowiskowość imprez 
sportowych, promocję i 

społeczne zapotrzebowanie, z 
przeznaczeniem na 

dofinansowanie szkolenia, 
organizacji i udziału w turniejach, 

mityngach i rozgrywkach

Szkolenie w 
dyscyplinach 
olimpijskich i 

paraolimpijskich 
uznanych jako 

priorytetowe ze względu 
na osiaganą rangę 

sportową, wyiki, 
warunki kadrowe i 

bazowe, 
widowiskowość imprez 
sportowych, promocję i 

społeczne 
zapotrzebowanie, z 
przeznaczeniem na 

dofinansowanie 
szkolenia, organizacji i 
udziału w turniejach, 

mityngach i 
rozgrywkach

W
2020/200

7
34 900,00 WSiT 30.01.2008

nie 
zlokaliz
owano



131
Wojewódzki Szkolny 
Związek Sportowy

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Organizacja imprez sportowych 
na terenie Szczecina

Międzynarodowy 
Turniej Wiosny w 

Gimnastyce 
Artystycznej

W
1619/200

7
30 000,00 WSiT 15.05.2007

30.04.2
007

132
Stowarzyszenie 

Uniwersytet 
Trzeciego Wieku

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Organizacja imprez sportowych 
na terenie Szczecina

Okręgowy Turniej 
BrydŜowy Par

W
2019/200

7
4 000,00 WSiT 02.07.2007

14.06.2
007

133
Stowarzyszenie 
Sportów Walki 

Berserkers Team

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Organizacja imprez sportowych 
na terenie Szczecina

Otwarte Mistrzostwa 
Polski w Submission 
Wrestling Juniorów i 

Seniorów

W
1698/200

7
6 840,00 WSiT 28.05.2007

28.05.2
007

134
Miejski Klub 

Sportowy Olimpia 
Szczecin

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Organizacja imprez sportowych 
na terenie Szczecina

Międzynarodowy 
Turniej Piłki NoŜnej 

Kobiet "Pajo Cup 2007"
W

1593/200
7

2 660,00 WSiT 07.04.2007
06.04.2

007

135
Międzyszkolny Klub 

śeglarstwa 
Regatowego

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Szkolenie dzieci i młodzieŜy 
prowadzone przez uczniowskie 

kluby sportowe punktujące i 
niepunktujace we 

współzawodnictwie sportowym 
organizowanym przez 

Ministerstwo Sportu. Prowadzące 
dzialalność statutową w zakresie 
upowszechniania i popularyzacji 
sportu dzieci i młodzieŜy w tym 
we współpracy z placówkami 

oświaty

Szkolenie dzieci i 
młodzieŜy prowadzone 

przez uczniowskie kluby 
sportowe punktujące i 

niepunktujace we 
współzawodnictwie 

sportowym 
organizowanym przez 
Ministerstwo Sportu. 

Prowadzące 
dzialalność statutową w 

zakresie 
upowszechniania i 

popularyzacji sportu 
dzieci i młodzieŜy w 
tym we współpracy z 
placówkami oświaty

W
1513/200

7
15 000,00 WSiT 30.01.2008

29.01.2
008



136
Międzyszkolny Klub 

Sportowy Pałac 
Młodzie Ŝy

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Szkolenie dzieci i młodzieŜy 
prowadzone przez uczniowskie 

kluby sportowe punktujące i 
niepunktujace we 

współzawodnictwie sportowym 
organizowanym przez 

Ministerstwo Sportu. Prowadzące 
dzialalność statutową w zakresie 
upowszechniania i popularyzacji 
sportu dzieci i młodzieŜy w tym 
we współpracy z placówkami 

oświaty

Szkolenie dzieci i 
młodzieŜy prowadzone 

przez uczniowskie kluby 
sportowe punktujące i 

niepunktujace we 
współzawodnictwie 

sportowym 
organizowanym przez 
Ministerstwo Sportu. 

Prowadzące 
dzialalność statutową w 

zakresie 
upowszechniania i 

popularyzacji sportu 
dzieci i młodzieŜy w 
tym we współpracy z 
placówkami oświaty

W
1512/200

7
37 800,00 WSiT 30.01.2008

28.01.2
008

137 Jacht Klub AZS
Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Szkolenie dzieci i młodzieŜy 
prowadzone w miejscu 

zamieszkania przez osiedlowe 
kluby sportowe oraz kluby 
sportowe niepunktujace we 

współzawodnictwie sportowym 
organizowane przez Ministerstwo 

Sportu, realizując zadania z 
zakresu upowszechniania sportu 
powszechnego i rekreacji dzieci i 

młodzieŜy

Szkolenie dzieci i 
młodzieŜy prowadzone 

w miejscu 
zamieszkania przez 

osiedlowe kluby 
sportowe oraz kluby 

sportowe niepunktujace 
we współzawodnictwie 

sportowym 
organizowane przez 
Ministerstwo Sportu, 
realizując zadania z 

zakresu 
upowszechniania 

sportu powszechnego i 
rekreacji dzieci i 

młodzieŜy

W
1193/200

7
23 000,00 WSiT 30.01.2008

30.01.2
008



138
Miejski Klub 

Sportowy Olimpia 
Szczecin

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Szkolenie dzieci i młodzieŜy 
prowadzone w miejscu 

zamieszkania przez osiedlowe 
kluby sportowe oraz kluby 
sportowe niepunktujace we 

współzawodnictwie sportowym 
organizowane przez Ministerstwo 

Sportu, realizując zadania z 
zakresu upowszechniania sportu 
powszechnego i rekreacji dzieci i 

młodzieŜy

Szkolenie dzieci i 
młodzieŜy prowadzone 

w miejscu 
zamieszkania przez 

osiedlowe kluby 
sportowe oraz kluby 

sportowe niepunktujace 
we współzawodnictwie 

sportowym 
organizowane przez 
Ministerstwo Sportu, 
realizując zadania z 

zakresu 
upowszechniania 

sportu powszechnego i 
rekreacji dzieci i 

młodzieŜy

W
1192/200

7
32 000,00 WSiT 30.01.2008

30.01.2
008



139

Szczeciński klub 
Motorowodny i 

Narciarstwa 
Wodnego Ognisko 

TKKF Ślizg

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Szkolenie dzieci i młodzieŜy 
prowadzone w miejscu 

zamieszkania przez osiedlowe 
kluby sportowe oraz kluby 
sportowe niepunktujace we 

współzawodnictwie sportowym 
organizowane przez Ministerstwo 

Sportu, realizując zadania z 
zakresu upowszechniania sportu 
powszechnego i rekreacji dzieci i 

młodzieŜy

Szkolenie dzieci i 
młodzieŜy prowadzone 

w miejscu 
zamieszkania przez 

osiedlowe kluby 
sportowe oraz kluby 

sportowe niepunktujace 
we współzawodnictwie 

sportowym 
organizowane przez 
Ministerstwo Sportu, 
realizując zadania z 

zakresu 
upowszechniania 

sportu powszechnego i 
rekreacji dzieci i 

młodzieŜy

W
1194/200

7
18 000,00 WSiT 30.01.2008

29.01.2
008



140
Bokserski Klub 
Sportowy Olimp

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Szkolenie dzieci i młodzieŜy 
prowadzone przez kluby 
sportowe punktujące we 

współzawodnictwie sportowym 
organizowanym przez 
Ministerstwo Sportu, 

proporcjonalnie do ilości 
zdobytych we współzawodnictwie 
punktów celem dofinansowania 
szkolenia sportowego dzieci i 

młodzieŜy prowadzonego przez 
kluby sportowe, udział w 
zawodach, rozgrywkach 

organizowanych przez zwiazki 
sportowe w ramach ciągłości 

szkolenia.

Szkolenie dzieci i 
młodzieŜy prowadzone 
przez kluby sportowe 

punktujące we 
współzawodnictwie 

sportowym 
organizowanym przez 
Ministerstwo Sportu, 
proporcjonalnie do 
ilości zdobytych we 
współzawodnictwie 

punktów celem 
dofinansowania 

szkolenia sportowego 
dzieci i młodzieŜy 

prowadzonego przez 
kluby sportowe, udział 

w zawodach, 
rozgrywkach 

organizowanych przez 
zwiazki sportowe w 
ramach ciągłości 

szkolenia.

W
1189/200

7
40 000,00 WSiT 30.01.2008

29.01.2
008



141 TKKF Ognisko Gryf
Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Szkolenie dzieci i młodzieŜy 
prowadzone przez kluby 
sportowe punktujące we 

współzawodnictwie sportowym 
organizowanym przez 
Ministerstwo Sportu, 

proporcjonalnie do ilości 
zdobytych we współzawodnictwie 
punktów celem dofinansowania 
szkolenia sportowego dzieci i 

młodzieŜy prowadzonego przez 
kluby sportowe, udział w 
zawodach, rozgrywkach 

organizowanych przez zwiazki 
sportowe w ramach ciągłości 

szkolenia.

Szkolenie dzieci i 
młodzieŜy prowadzone 
przez kluby sportowe 

punktujące we 
współzawodnictwie 

sportowym 
organizowanym przez 
Ministerstwo Sportu, 
proporcjonalnie do 
ilości zdobytych we 
współzawodnictwie 

punktów celem 
dofinansowania 

szkolenia sportowego 
dzieci i młodzieŜy 

prowadzonego przez 
kluby sportowe, udział 

w zawodach, 
rozgrywkach 

organizowanych przez 
zwiazki sportowe w 
ramach ciągłości 

szkolenia.

W
1190/200

7
25 000,00 WSiT 30.01.2008

28.01.2
008



142
Stowarzyszenie 
EuroJacht Klub 

POGOŃ

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Szkolenie dzieci i młodzieŜy 
prowadzone przez kluby 
sportowe punktujące we 

współzawodnictwie sportowym 
organizowanym przez 
Ministerstwo Sportu, 

proporcjonalnie do ilości 
zdobytych we współzawodnictwie 
punktów celem dofinansowania 
szkolenia sportowego dzieci i 

młodzieŜy prowadzonego przez 
kluby sportowe, udział w 
zawodach, rozgrywkach 

organizowanych przez zwiazki 
sportowe w ramach ciągłości 

szkolenia.

Szkolenie dzieci i 
młodzieŜy prowadzone 
przez kluby sportowe 

punktujące we 
współzawodnictwie 

sportowym 
organizowanym przez 
Ministerstwo Sportu, 
proporcjonalnie do 
ilości zdobytych we 
współzawodnictwie 

punktów celem 
dofinansowania 

szkolenia sportowego 
dzieci i młodzieŜy 

prowadzonego przez 
kluby sportowe, udział 

w zawodach, 
rozgrywkach 

organizowanych przez 
zwiazki sportowe w 
ramach ciągłości 

szkolenia.

W
1188/200

7
45 000,00 WSiT 30.01.2008

29.01.2
008



143
Klub Sportowy 

Wiskord Szczecin

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Szkolenie dzieci i młodzieŜy 
prowadzone przez kluby 
sportowe punktujące we 

współzawodnictwie sportowym 
organizowanym przez 
Ministerstwo Sportu, 

proporcjonalnie do ilości 
zdobytych we współzawodnictwie 
punktów celem dofinansowania 
szkolenia sportowego dzieci i 

młodzieŜy prowadzonego przez 
kluby sportowe, udział w 
zawodach, rozgrywkach 

organizowanych przez zwiazki 
sportowe w ramach ciągłości 

szkolenia.

Szkolenie dzieci i 
młodzieŜy prowadzone 
przez kluby sportowe 

punktujące we 
współzawodnictwie 

sportowym 
organizowanym przez 
Ministerstwo Sportu, 
proporcjonalnie do 
ilości zdobytych we 
współzawodnictwie 

punktów celem 
dofinansowania 

szkolenia sportowego 
dzieci i młodzieŜy 

prowadzonego przez 
kluby sportowe, udział 

w zawodach, 
rozgrywkach 

organizowanych przez 
zwiazki sportowe w 
ramach ciągłości 

szkolenia.

W
1191/200

7
50 000,00 WSiT 30.01.2008

31.01.2
008



144
Klub Sportowy 

Arkonia

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Szkolenie dzieci i młodzieŜy 
prowadzone przez Kluby 
Sportowe punktujące we 

współzawodnictwie sportowym 
organizowanym przez  Min. 

Sportu, proporcjonalnie do ilości 
zdobytych we współzawodnictwie 
punktów celem dofinansowania 
szkolenia sportowego dzieci i 

młodzieŜy prowadzonego przez 
Klub Sportowe, udział w 
zawodach, rozgrywkach 

organizowanych przez Związki 
Sportowe w ramach ciągłości 

szkolenia.

Środki zostały 
przeznaczone na koszty 

związane z 
prowdzonym 

szkoleniem oraz 
udziałem w zawodach i 

sprawdzianach

W
1243/200

7
120.600,00 WSiT 30.01.2008

28.01.2
008

145
Klub Sportowy 

Elektro-Bud-Bogo

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Szkolenie dzieci i młodzieŜy 
prowadzone przez Kluby 
Sportowe punktujące we 

współzawodnictwie sportowym 
organizowanym przez  Min. 

Sportu, proporcjonalnie do ilości 
zdobytych we współzawodnictwie 
punktów celem dofinansowania 
szkolenia sportowego dzieci i 

młodzieŜy prowadzonego przez 
Klub Sportowe, udział w 
zawodach, rozgrywkach 

organizowanych przez Związki 
Sportowe w ramach ciągłości 

szkolenia.

Środki zostały 
przeznaczone na koszty 

związane z 
prowdzonym 

szkoleniem oraz 
udziałem w zawodach i 

sprawdzianach

W
1244/200

7
57.000,00 WSiT 30.01.2009

24.01.2
008



146
Osiedlowy Klub 

Sportowy Vielgovia-
Szczecin

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Szkolenie dzeci i młodzieŜy 
prowadzone w miejscu 

zamieszkania przez Osiedlowe 
Kluby Sportowe oraz Kluby 
Sportowe nie punktujace we 

współzawodnictwie sportowym 
organizowanym przez Min. 
Sportu, realizujące zadania 

upowszechnienia sportu 
powszechnego i rekreacji dzieci i 

młodzieŜy

Środki zostały 
przeznaczone na koszty 

związane z 
prowdzonym 

szkoleniem oraz 
udziałem w zawodach i 

sprawdzianach

W
1246/200

7
50.000,00 WSiT 30.01.2010

29.01.2
008

147

Stowarzyszenie 
Sportowe 

Osiedlowy Klub 
Sportowy 

Prawobrze Ŝe

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Szkolenie dzeci i młodzieŜy 
prowadzone w miejscu 

zamieszkania przez Osiedlowe 
Kluby Sportowe oraz Kluby 
Sportowe nie punktujace we 

współzawodnictwie sportowym 
organizowanym przez Min. 
Sportu, realizujące zadania 

upowszechnienia sportu 
powszechnego i rekreacji dzieci 

imlodzieŜy

Środki zostały 
przeznaczone na koszty 

związane z 
prowdzonym 

szkoleniem oraz 
udziałem w zawodach i 

sprawdzianach

W
1253/200

7
6.000,00 WSiT 30.01.2011

28.01.2
008

148

Osiedlowy Klub 
Rekreacyjno-

Sportowy 
Dzwudziestka-

Gumieńce

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Szkolenie dzeci i młodzieŜy 
prowadzone w miejscu 

zamieszkania przez Osiedlowe 
Kluby Sportowe oraz Kluby 
Sportowe nie punktujace we 

współzawodnictwie sportowym 
organizowanym przez Min. 
Sportu, realizujące zadania 

upowszechnienia sportu 
powszechnego i rekreacji dzieci i 

młodzieŜy

Środki zostały 
przeznaczone na koszty 

związane z 
prowdzonym 

szkoleniem oraz 
udziałem w zawodach i 

sprawdzianach

W
1251/200

7
7.000,00 WSiT 30.01.2012

31.01.2
008



149
Jacht Klub 

Harcerskiego 
Ośrodka Morskiego

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Szkolenie dzeci i młodzieŜy 
prowadzone w miejscu 

zamieszkania przez Osiedlowe 
Kluby Sportowe oraz Kluby 
Sportowe nie punktujace we 

współzawodnictwie sportowym 
organizowanym przez Min. 
Sportu, realizujące zadania 

upowszechnienia sportu 
powszechnego i rekreacji dzieci i 

młodzieŜy

Środki zostały 
przeznaczone na koszty 

związane z 
prowdzonym 

szkoleniem oraz 
udziałem w zawodach i 

sprawdzianach

W
1256/200

7
45.000,00 WSiT 30.01.2013

18.01.2
008

150

Szczecińskie 
Stowarzyszenie 

Promocji Sportu i 
Rekreacji

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Szkolenie dzeci i młodzieŜy 
prowadzone w miejscu 

zamieszkania przez Osiedlowe 
Kluby Sportowe oraz Kluby 
Sportowe nie punktujace we 

współzawodnictwie sportowym 
organizowanym przez Min. 
Sportu, realizujące zadania 

upowszechnienia sportu 
powszechnego i rekreacji dzieci i 

młodzieŜy

Środki zostały 
przeznaczone na koszty 

związane z 
prowdzonym 

szkoleniem oraz 
udziałem w zawodach i 

sprawdzianach

W
1257/200

7
10.000,00 WSiT 30.01.2014

29.01.2
008

151
Osiedlowy Klub 

Sportowy Iskierka

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Szkolenie dzeci i młodzieŜy 
prowadzone w miejscu 

zamieszkania przez Osiedlowe 
Kluby Sportowe oraz Kluby 
Sportowe nie punktujace we 

współzawodnictwie sportowym 
organizowanym przez Min. 
Sportu, realizujące zadania 

upowszechnienia sportu 
powszechnego i rekreacji dzieci i 

młodzieŜy

Środki zostały 
przeznaczone na koszty 

związane z 
prowdzonym 

szkoleniem oraz 
udziałem w zawodach i 

sprawdzianach

W
1245/200

7
69.000,00 WSiT 30.01.2015

30.01.2
008



152
Osiedlowy Klub 

Sportowy Jeziorak

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Szkolenie dzeci i młodzieŜy 
prowadzone w miejscu 

zamieszkania przez Osiedlowe 
Kluby Sportowe oraz Kluby 
Sportowe nie punktujace we 

współzawodnictwie sportowym 
organizowanym przez Min. 
Sportu, realizujące zadania 

upowszechnienia sportu 
powszechnego i rekreacji dzieci i 

młodzieŜy

Środki zostały 
przeznaczone na koszty 

związane z 
prowdzonym 

szkoleniem oraz 
udziałem w zawodach i 

sprawdzianach

W
1252/200

7
40.000,00 WSiT 30.01.2016

30.01.2
009

153
Osiedlowy Klub 

Sportowy Podjuchy

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Szkolenie dzeci i młodzieŜy 
prowadzone w miejscu 

zamieszkania przez Osiedlowe 
Kluby Sportowe oraz Kluby 
Sportowe nie punktujace we 

współzawodnictwie sportowym 
organizowanym przez Min. 
Sportu, realizujące zadania 

upowszechnienia sportu 
powszechnego i rekreacji dzieci i 

młodzieŜy

Środki zostały 
przeznaczone na koszty 

związane z 
prowdzonym 

szkoleniem oraz 
udziałem w zawodach i 

sprawdzianach

W
1250/200

7
18.000,00 WSiT 30.01.2017

29.01.2
008

154
Klub Sportowy 

Hutnik-Eko-Tras

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Szkolenie dzeci i młodzieŜy 
prowadzone w miejscu 

zamieszkania przez Osiedlowe 
Kluby Sportowe oraz Kluby 
Sportowe nie punktujace we 

współzawodnictwie sportowym 
organizowanym przez Min. 
Sportu, realizujące zadania 

upowszechnienia sportu 
powszechnego i rekreacji dzieci i 

młodzieŜy

Środki zostały 
przeznaczone na koszty 

związane z 
prowdzonym 

szkoleniem oraz 
udziałem w zawodach i 

sprawdzianach

W
1255/200

7
76.000,00 WSiT 30.01.2018

09.01.2
008



155
Osiedlowy Klub 
Sportowy Świt

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Szkolenie dzeci i młodzieŜy 
prowadzone w miejscu 

zamieszkania przez Osiedlowe 
Kluby Sportowe oraz Kluby 
Sportowe nie punktujace we 

współzawodnictwie sportowym 
organizowanym przez Min. 
Sportu, realizujące zadania 

upowszechnienia sportu 
powszechnego i rekreacji dzieci i 

młodzieŜy

Środki zostały 
przeznaczone na koszty 

związane z 
prowdzonym 

szkoleniem oraz 
udziałem w zawodach i 

sprawdzianach

W
1247/200

7
82.000,00 WSiT 30.01.2008

23.01.2
008

156

Stowarzyszenie 
Sportowe 

Osiedlowy Klub 
Sportowy 

Prawobrze Ŝe

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Organizacja imprez sportowych 
na terenie Szczecina

Środki zostały 
przeznaczone na koszty 
związane z organizacją 
imprezy pn. Turnirj Piłki 

Siatkowej

W
1699/200

7
2.500,00 WSiT 17.07.2007

17.07.2
007

157
Jacht Klub 

Harcerskiego 
Ośrodka Morskiego

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Organizacja imprez sportowych 
na terenie Szczecina

Środki zostały 
przeznaczone na koszty 
związane z organizacją 

imprez pn. Regaty o 
Puchar Jacht Klubu 

HOM oraz śeglarskiego 
Dnia Dziecka

W
1697/200

7
16.000,00 WSiT 02.07.2007

02.07.2
007

158
Klub Sportowy 

Elektro-Bud-Bogo

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Organizacja imprez sportowych 
na terenie Szczecina

Środki zostały 
przeznaczone na koszty 
związane z organizacją 

imprezy pn. Puchar 
Polski Elity-junior Open 

na torze kobiet i 
męŜczyzn 

W
1700/200

7
12.000,00 WSiT 21.05.2007

02.05.2
007



159
Klub Sportowy 

Arkonia

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Szkolenie w dyscyplinach 
olimijskich i paraolimijskich 

uznanych jako priorytetowe ze 
względu na osiąganą rangę 
sportową, wyniki,  warunki 

kadrowe i bazowe, 
widowiskowość imprez 
sportowych, promocję i 

społeczne zapotrzebowanie, z 
przeznaczeniem na 

dofinansowanie szkolenia, 
organizacji i udziału w turniejach, 

mityngach i rozgrywkach.

Środki zostały 
przeznaczone na koszty 

związane z 
prowdzonym 

szkoleniem oraz 
udziałem w zawodach i 

sprawdzianach

W
2130/200

7
37.900,00 WSiT 30.01.2008

28.01.2
008

160
Klub Sportowy 

Elektro-Bud-Bogo

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Szkolenie w dyscyplinach 
olimijskich i paraolimijskich 

uznanych jako priorytetowe ze 
względu na osiąganą rangę 
sportową, wyniki,  warunki 

kadrowe i bazowe, 
widowiskowość imprez 
sportowych, promocję i 

społeczne zapotrzebowanie, z 
przeznaczeniem na 

dofinansowanie szkolenia, 
organizacji i udziału w turniejach, 

mityngach i rozgrywkach.

Środki zostały 
przeznaczone na koszty 

związane z 
prowdzonym 

szkoleniem oraz 
udziałem w zawodach i 

sprawdzianach

W
2131/200

7
26.756,00 WSiT 30.01.2009

24.01.2
008

161
Osiedlowy Klub 
Sportowy Świt

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Międzynarodowa wymiana dzieci 
i młodzieŜy: udział w 

międzynarodowych zawodach 
sportowych.

Środki zostały 
przeznaczone na koszty 
związane z udziałem w 
zawodach sportowych 

w Berlinie.

W
2132/200

7
4.000,00 WSiT 18.08.2007

10.08.2
007



162
Szczeciński Klub 

Olimpijczyka

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu
Popularyzacja idei olimpijskiej

Dofinansowania działań 
na rzecz promocji idei 

olimpijskiej
W

2139/200
7

5.000,00 WSiT 30.01.2008
28.012

008

163

Stowarzyszenie 
Sportowe 

Osiedlowy Klub 
Sportowy 

Prawobrze Ŝe

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Animator sportu dzieci i 
młodzieŜy w Osiedlowych 

Klubach Sportowych i 
Uczniowskich Klubach 

Sportowych

Dofinansowanie 
prowadzenia zajęć 

rekreacyjno-sportowych 
ora zakup sprzętu 

sportowego.

W
2837/200

7
2.500,00 WSiT 30.01.2008

28.01.2
008

164
Osiedlowy Klub 
Sportowy Świt

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Animator sportu dzieci i 
młodzieŜy w Osiedlowych 

Klubach Sportowych i 
Uczniowskich Klubach 

Sportowych

Dofinansowanie 
prowadzenia zajęć 

rekreacyjno-sportowych 
ora zakup sprzętu 

sportowego.

W
2844/200

7
6.000,00 WSiT 30.01.2010

03.12.2
007

165
Osiedlowy Klub 

Sportowy Jeziorak

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Animator sportu dzieci i 
młodzieŜy w Osiedlowych 

Klubach Sportowych i 
Uczniowskich Klubach 

Sportowych

Dofinansowanie 
prowadzenia zajęć 

rekreacyjno-sportowych 
ora zakup sprzętu 

sportowego.

W
2835/200

7
6.000,00 WSiT 30.01.2008

30.01.2
008

166
Osiedlowy Klub 

Sportowy Iskierka

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Animator sportu dzieci i 
młodzieŜy w Osiedlowych 

Klubach Sportowych i 
Uczniowskich Klubach 

Sportowych

Dofinansowanie 
prowadzenia zajęć 

rekreacyjno-sportowych 
ora zakup sprzętu 

sportowego.

W
2834/200

7
3.000,00 WSiT 30.01.2008

30.01.2
008

167
Osiedlowy Klub 

Sportowy Podjuchy

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Animator sportu dzieci i 
młodzieŜy w Osiedlowych 

Klubach Sportowych i 
Uczniowskich Klubach 

Sportowych

Dofinansowanie 
prowadzenia zajęć 

rekreacyjno-sportowych 
ora zakup sprzętu 

sportowego.

W
2836/200

7
6.250,00 WSiT 30.01.2008

29.01.2
008

168
Jacht Klub 

Harcerskiego 
Ośrodka Morskiego

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Organizacja imprez sportowych 
na terenie Szczecina

Środki zostały 
przeznaczone na koszty 
związane z organizacją 

imprez Ŝeglarskich

W
3422/200

7
16.000,00 WSiT 30.01.2008

09.11.2
007



169
Osiedlowy Klub 
Sportowy Świt

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Organizacja imprez sportowych 
na terenie Szczecina

Środki zostały 
przeznaczone na koszty 
związane z organizacją 

imprezy: turnieju 
piłkarskiego dla dzieci i 

młodzieŜy

W
3297/200

7
10.000,00 WSiT 31.07.2007

31.07.2
007

170
Klub Sportowy 

Elektro-Bud-Bogo

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Organizacja imprez sportowych 
na terenie Szczecina

Środki zostały 
przeznaczone na koszty 
związane z organizacją 
imprezy: Kolarskiego 

Pucharu Polski na torze

W
3428/200

7
5.000,00 WSiT 30.08.2007

30.08.2
007

171
Klub Sportowy 

Elektro-Bud-Bogo

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Organizacja imprez sportowych 
na terenie Szczecina

Środki zostały 
przeznaczone na koszty 
związane z organizacją 

imprezy: Mistrzostw 
Polski Elity na torze 
kobiet i męŜczyzn

W
3429/200

7
15.000,00 WSiT 30.10.2007

26.10.2
007

172

Centrum 
Edukacyjne 

Archidiecezji 
Szczecińsko-
Kamieńskiej

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Dokończenie przebudowy kaplicy 
na szkolno-osiedlową halę 

sportową na terenie Osiedla 
Zawadzkiego

Wykonanie zaplecza 
technicznego, 

wentylacji
W

4822/200
7

150.000,00 WSiT 30.12.2007
29.11.2

007



173
Miejski Klub 

Lekkoatletyczny

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Szkolenie dzieci i młodzieŜy 
prowadzone przez kluby 
sportowe punktujące we 

współzawodnictwie sportowym 
organizowanym przez 
Ministerstwo Sportu, 

proporcjonalnie do ilości 
zdobytych we współzawodnictwie 
punktów celem dofinansowania 
szkolenia sportowego dzieci i 

młodzieŜy prowadzonego przez 
kluby sportowe, udział w 
zawodach, rozgrywkach 

organizowanych przez związki 
sportowe w ramach ciągłości 

szkolenia.

Szkolenie dzieci i 
młodzieŜy prowadzone 
przez kluby sportowe 

punktujące we 
współzawodnictwie 

sportowym 
organizowanym przez 
Ministerstwo Sportu, 
proporcjonalnie do 
ilości zdobytych we 
współzawodnictwie 

punktów celem 
dofinansowania 

szkolenia sportowego 
dzieci i młodzieŜy 

prowadzonego przez 
kluby sportowe, udział 

w zawodach, 
rozgrywkach 

organizowanych przez 
związki sportowe w 
ramach ciągłości 

szkolenia.

W
1128/200

7
169 000,00 WSiT 30.01.2008

30.01.2
008



174
Szczeciński Klub 

Sportowy 
TAEKWON-DO

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Szkolenie dzieci i młodzieŜy 
prowadzone przez kluby 
sportowe punktujące we 

współzawodnictwie sportowym 
organizowanym przez 
Ministerstwo Sportu, 

proporcjonalnie do ilości 
zdobytych we współzawodnictwie 
punktów celem dofinansowania 
szkolenia sportowego dzieci i 

młodzieŜy prowadzonego przez 
kluby sportowe, udział w 
zawodach, rozgrywkach 

organizowanych przez związki 
sportowe w ramach ciągłości 

szkolenia.

Szkolenie dzieci i 
młodzieŜy prowadzone 
przez kluby sportowe 

punktujące we 
współzawodnictwie 

sportowym 
organizowanym przez 
Ministerstwo Sportu, 
proporcjonalnie do 
ilości zdobytych we 
współzawodnictwie 

punktów celem 
dofinansowania 

szkolenia sportowego 
dzieci i młodzieŜy 

prowadzonego przez 
kluby sportowe, udział 

w zawodach, 
rozgrywkach 

organizowanych przez 
związki sportowe w 
ramach ciągłości 

szkolenia.

W
1127/200

7
18 600,00 WSiT 30.01.2008

31.01.2
008



175
Klub TAEKWON-DO 

I.T.F SZCZECIN

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Szkolenie dzieci i młodzieŜy 
prowadzone przez kluby 
sportowe punktujące we 

współzawodnictwie sportowym 
organizowanym przez 
Ministerstwo Sportu, 

proporcjonalnie do ilości 
zdobytych we współzawodnictwie 
punktów celem dofinansowania 
szkolenia sportowego dzieci i 

młodzieŜy prowadzonego przez 
kluby sportowe, udział w 
zawodach, rozgrywkach 

organizowanych przez związki 
sportowe w ramach ciągłości 

szkolenia.

Szkolenie dzieci i 
młodzieŜy prowadzone 
przez kluby sportowe 

punktujące we 
współzawodnictwie 

sportowym 
organizowanym przez 
Ministerstwo Sportu, 
proporcjonalnie do 
ilości zdobytych we 
współzawodnictwie 

punktów celem 
dofinansowania 

szkolenia sportowego 
dzieci i młodzieŜy 

prowadzonego przez 
kluby sportowe, udział 

w zawodach, 
rozgrywkach 

organizowanych przez 
związki sportowe w 
ramach ciągłości 

szkolenia.

W
1126/200

7
18 000,00 WSiT 30.01.2008

25.01.2
008



176
Klub Karate 
SAMURAJ

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Szkolenie dzieci i młodzieŜy 
prowadzone przez kluby 
sportowe punktujące we 

współzawodnictwie sportowym 
organizowanym przez 
Ministerstwo Sportu, 

proporcjonalnie do ilości 
zdobytych we współzawodnictwie 
punktów celem dofinansowania 
szkolenia sportowego dzieci i 

młodzieŜy prowadzonego przez 
kluby sportowe, udział w 
zawodach, rozgrywkach 

organizowanych przez związki 
sportowe w ramach ciągłości 

szkolenia.

Szkolenie dzieci i 
młodzieŜy prowadzone 
przez kluby sportowe 

punktujące we 
współzawodnictwie 

sportowym 
organizowanym przez 
Ministerstwo Sportu, 
proporcjonalnie do 
ilości zdobytych we 
współzawodnictwie 

punktów celem 
dofinansowania 

szkolenia sportowego 
dzieci i młodzieŜy 

prowadzonego przez 
kluby sportowe, udział 

w zawodach, 
rozgrywkach 

organizowanych przez 
związki sportowe w 
ramach ciągłości 

szkolenia.

W
1125/200

7
30 000,00 WSiT 30.01.2008

28.01.2
008



177
Klub Sportowy 
TAEKWON-DO 

TORNADO

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Szkolenie dzieci i młodzieŜy 
prowadzone przez kluby 
sportowe punktujące we 

współzawodnictwie sportowym 
organizowanym przez 
Ministerstwo Sportu, 

proporcjonalnie do ilości 
zdobytych we współzawodnictwie 
punktów celem dofinansowania 
szkolenia sportowego dzieci i 

młodzieŜy prowadzonego przez 
kluby sportowe, udział w 
zawodach, rozgrywkach 

organizowanych przez związki 
sportowe w ramach ciągłości 

szkolenia.

Szkolenie dzieci i 
młodzieŜy prowadzone 
przez kluby sportowe 

punktujące we 
współzawodnictwie 

sportowym 
organizowanym przez 
Ministerstwo Sportu, 
proporcjonalnie do 
ilości zdobytych we 
współzawodnictwie 

punktów celem 
dofinansowania 

szkolenia sportowego 
dzieci i młodzieŜy 

prowadzonego przez 
kluby sportowe, udział 

w zawodach, 
rozgrywkach 

organizowanych przez 
związki sportowe w 
ramach ciągłości 

szkolenia.

W
1124/200

7
23 000,00 WSiT 30.01.2008

30.01.2
008r.



178
Szczeciński Klub 

Tenisowy

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Szkolenie dzieci i młodzieŜy 
prowadzone przez kluby 
sportowe punktujące we 

współzawodnictwie sportowym 
organizowanym przez 
Ministerstwo Sportu, 

proporcjonalnie do ilości 
zdobytych we współzawodnictwie 
punktów celem dofinansowania 
szkolenia sportowego dzieci i 

młodzieŜy prowadzonego przez 
kluby sportowe, udział w 
zawodach, rozgrywkach 

organizowanych przez związki 
sportowe w ramach ciągłości 

szkolenia.

Szkolenie dzieci i 
młodzieŜy prowadzone 
przez kluby sportowe 

punktujące we 
współzawodnictwie 

sportowym 
organizowanym przez 
Ministerstwo Sportu, 
proporcjonalnie do 
ilości zdobytych we 
współzawodnictwie 

punktów celem 
dofinansowania 

szkolenia sportowego 
dzieci i młodzieŜy 

prowadzonego przez 
kluby sportowe, udział 

w zawodach, 
rozgrywkach 

organizowanych przez 
związki sportowe w 
ramach ciągłości 

szkolenia.

W
1123/200

7
35 000,00 WSiT 30.01.2008

07.03.2
008r.



179
Klub Karate 
BODAIKAN

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Szkolenie dzieci i młodzieŜy 
prowadzone przez kluby 
sportowe punktujące we 

współzawodnictwie sportowym 
organizowanym przez 
Ministerstwo Sportu, 

proporcjonalnie do ilości 
zdobytych we współzawodnictwie 
punktów celem dofinansowania 
szkolenia sportowego dzieci i 

młodzieŜy prowadzonego przez 
kluby sportowe, udział w 
zawodach, rozgrywkach 

organizowanych przez związki 
sportowe w ramach ciągłości 

szkolenia.

Szkolenie dzieci i 
młodzieŜy prowadzone 
przez kluby sportowe 

punktujące we 
współzawodnictwie 

sportowym 
organizowanym przez 
Ministerstwo Sportu, 
proporcjonalnie do 
ilości zdobytych we 
współzawodnictwie 

punktów celem 
dofinansowania 

szkolenia sportowego 
dzieci i młodzieŜy 

prowadzonego przez 
kluby sportowe, udział 

w zawodach, 
rozgrywkach 

organizowanych przez 
związki sportowe w 
ramach ciągłości 

szkolenia.

W
1129/200

7
30 000,00 WSiT 30.01.2008

28.01.2
008



180
Klub Sportowy 

STAL SZCZECIN

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Szkolenie dzieci i młodzieŜy 
prowadzone przez kluby 
sportowe punktujące we 

współzawodnictwie sportowym 
organizowanym przez 
Ministerstwo Sportu, 

proporcjonalnie do ilości 
zdobytych we współzawodnictwie 
punktów celem dofinansowania 
szkolenia sportowego dzieci i 

młodzieŜy prowadzonego przez 
kluby sportowe, udział w 
zawodach, rozgrywkach 

organizowanych przez związki 
sportowe w ramach ciągłości 

szkolenia.

Szkolenie dzieci i 
młodzieŜy prowadzone 
przez kluby sportowe 

punktujące we 
współzawodnictwie 

sportowym 
organizowanym przez 
Ministerstwo Sportu, 
proporcjonalnie do 
ilości zdobytych we 
współzawodnictwie 

punktów celem 
dofinansowania 

szkolenia sportowego 
dzieci i młodzieŜy 

prowadzonego przez 
kluby sportowe, udział 

w zawodach, 
rozgrywkach 

organizowanych przez 
związki sportowe w 
ramach ciągłości 

szkolenia.

W
1200/200

7
140 000,00 WSiT 30.01.2008

02.01.2
008r.



181
Szczecińskie 
Towarzystwo 
Koszykówki

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Szkolenie dzieci i młodzieŜy 
prowadzone przez kluby 
sportowe punktujące we 

współzawodnictwie sportowym 
organizowanym przez 
Ministerstwo Sportu, 

proporcjonalnie do ilości 
zdobytych we współzawodnictwie 
punktów celem dofinansowania 
szkolenia sportowego dzieci i 

młodzieŜy prowadzonego przez 
kluby sportowe, udział w 
zawodach, rozgrywkach 

organizowanych przez związki 
sportowe w ramach ciągłości 

szkolenia.

Szkolenie dzieci i 
młodzieŜy prowadzone 
przez kluby sportowe 

punktujące we 
współzawodnictwie 

sportowym 
organizowanym przez 
Ministerstwo Sportu, 
proporcjonalnie do 
ilości zdobytych we 
współzawodnictwie 

punktów celem 
dofinansowania 

szkolenia sportowego 
dzieci i młodzieŜy 

prowadzonego przez 
kluby sportowe, udział 

w zawodach, 
rozgrywkach 

organizowanych przez 
związki sportowe w 
ramach ciągłości 

szkolenia.

W
1121/200

7
41 000,00 WSiT 30.01.2008

30.01.2
008



182
Szczecińskie 
Towarzystwo 
Koszykówki

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Szkolenie dzieci i młodzieŜy 
prowadzone w miejscu 

zamieszkania przez osiedlowe 
kluby sportowe oraz kluby 

sportowe nie punktujące we 
współzawodnictwie sportowym 

organizowanym przez 
Ministerstwo Sportu, realizując 

zadania z zakresu 
upowszechniania sportu 

powszechnego i rekreacji dzieci i 
młodzieŜy

Szkolenie dzieci i 
młodzieŜy prowadzone 

w miejscu 
zamieszkania przez 

osiedlowe kluby 
sportowe oraz kluby 

sportowe nie 
punktujące we 

współzawodnictwie 
sportowym 

organizowanym przez 
Ministerstwo Sportu, 
realizując zadania z 

zakresu 
upowszechniania 

sportu powszechnego i 
rekreacji dzieci i 

młodzieŜy

W
1184/200

7
10 000,00 WSiT 30.01.2008r.

30.01.2
008



183
Klub Sportowy 

ALKON

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Szkolenie dzieci i młodzieŜy 
prowadzone w miejscu 

zamieszkania przez osiedlowe 
kluby sportowe oraz kluby 

sportowe nie punktujące we 
współzawodnictwie sportowym 

organizowanym przez 
Ministerstwo Sportu, realizując 

zadania z zakresu 
upowszechniania sportu 

powszechnego i rekreacji dzieci i 
młodzieŜy

Szkolenie dzieci i 
młodzieŜy prowadzone 

w miejscu 
zamieszkania przez 

osiedlowe kluby 
sportowe oraz kluby 

sportowe nie 
punktujące we 

współzawodnictwie 
sportowym 

organizowanym przez 
Ministerstwo Sportu, 
realizując zadania z 

zakresu 
upowszechniania 

sportu powszechnego i 
rekreacji dzieci i 

młodzieŜy

W
1180/200

7
21 000,00 WSiT 30.01.2008r.

31.01.2
008



184
Klub Sportowy 

POGOŃ SZCZECIN 
NOWA

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Szkolenie dzieci i młodzieŜy 
prowadzone w miejscu 

zamieszkania przez osiedlowe 
kluby sportowe oraz kluby 

sportowe nie punktujące we 
współzawodnictwie sportowym 

organizowanym przez 
Ministerstwo Sportu, realizując 

zadania z zakresu 
upowszechniania sportu 

powszechnego i rekreacji dzieci i 
młodzieŜy

Szkolenie dzieci i 
młodzieŜy prowadzone 

w miejscu 
zamieszkania przez 

osiedlowe kluby 
sportowe oraz kluby 

sportowe nie 
punktujące we 

współzawodnictwie 
sportowym 

organizowanym przez 
Ministerstwo Sportu, 
realizując zadania z 

zakresu 
upowszechniania 

sportu powszechnego i 
rekreacji dzieci i 

młodzieŜy

W
1182/200

7
50 000,00 WSiT 30.01.2008

07.02.2
008



185
Klub Biegacza 

MARATOŃCZYK 
TEAM

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Szkolenie dzieci i młodzieŜy 
prowadzone w miejscu 

zamieszkania przez osiedlowe 
kluby sportowe oraz kluby 

sportowe nie punktujące we 
współzawodnictwie sportowym 

organizowanym przez 
Ministerstwo Sportu, realizując 

zadania z zakresu 
upowszechniania sportu 

powszechnego i rekreacji dzieci i 
młodzieŜy

Szkolenie dzieci i 
młodzieŜy prowadzone 

w miejscu 
zamieszkania przez 

osiedlowe kluby 
sportowe oraz kluby 

sportowe nie 
punktujące we 

współzawodnictwie 
sportowym 

organizowanym przez 
Ministerstwo Sportu, 
realizując zadania z 

zakresu 
upowszechniania 

sportu powszechnego i 
rekreacji dzieci i 

młodzieŜy

W
1186/200

7
21 000,00 WSiT 30.01.2008

30.01.2
008



186

Miejski Klub 
Sportowy 

POGOŃ'04 
SZCZECIN

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Szkolenie dzieci i młodzieŜy 
prowadzone w miejscu 

zamieszkania przez osiedlowe 
kluby sportowe oraz kluby 

sportowe nie punktujące we 
współzawodnictwie sportowym 

organizowanym przez 
Ministerstwo Sportu, realizując 

zadania z zakresu 
upowszechniania sportu 

powszechnego i rekreacji dzieci i 
młodzieŜy

Szkolenie dzieci i 
młodzieŜy prowadzone 

w miejscu 
zamieszkania przez 

osiedlowe kluby 
sportowe oraz kluby 

sportowe nie 
punktujące we 

współzawodnictwie 
sportowym 

organizowanym przez 
Ministerstwo Sportu, 
realizując zadania z 

zakresu 
upowszechniania 

sportu powszechnego i 
rekreacji dzieci i 

młodzieŜy

W
1183/200

7
38 000,00 WSiT 30.01.2008

23.01.2
008

187
Klub Karate 
BODAIKAN

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Międzynarodowa wymiana dzieci 
i młodzieŜy: udział w 

międzynarodowych zawodach 
sportowych

Międzynarodowa 
wymiana dzieci i 

młodzieŜy: udział w 
międzynarodowych 

zawodach sportowych

W
1894/200

7
4 000,00 WSiT 30.07.2007

29.06.2
007r.



188
Klub Sportowy 

STAL SZCZECIN

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Szkolenie w dyscyplinach 
olimpijskich i paraolimpijskich 
uznanych jako priorytetowe ze 

względu na osiąganą rangę 
sportową, wyniki, warunki 

kadrowe i bazowe, 
widowiskowość imprez 
sportowych, promocję i 

społeczne zapotrzebowanie, z 
przeznaczeniem na 

dofinansowanie szkolenia, 
organizacji i udziału w turniejach, 

mityngach i rozgrywkach.

Szkolenie w 
dyscyplinach 
olimpijskich i 

paraolimpijskich 
uznanych jako 

priorytetowe ze względu 
na osiąganą rangę 
sportową, wyniki, 
warunki kadrowe i 

bazowe, 
widowiskowość imprez 
sportowych, promocję i 

społeczne 
zapotrzebowanie, z 
przeznaczeniem na 

dofinansowanie 
szkolenia, organizacji i 
udziału w turniejach, 

mityngach i 
rozgrywkach.

W
1895/200

7
20 000,00 WSiT 30.01.2008

12.10.2
007



189

Miejski Klub 
Sportowy 

POGOŃ'04 
SZCZECIN

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Szkolenie w dyscyplinach 
olimpijskich i paraolimpijskich 
uznanych jako priorytetowe ze 

względu na osiąganą rangę 
sportową, wyniki, warunki 

kadrowe i bazowe, 
widowiskowość imprez 
sportowych, promocję i 

społeczne zapotrzebowanie, z 
przeznaczeniem na 

dofinansowanie szkolenia, 
organizacji i udziału w turniejach, 

mityngach i rozgrywkach.

Szkolenie w 
dyscyplinach 
olimpijskich i 

paraolimpijskich 
uznanych jako 

priorytetowe ze względu 
na osiąganą rangę 
sportową, wyniki, 
warunki kadrowe i 

bazowe, 
widowiskowość imprez 
sportowych, promocję i 

społeczne 
zapotrzebowanie, z 
przeznaczeniem na 

dofinansowanie 
szkolenia, organizacji i 
udziału w turniejach, 

mityngach i 
rozgrywkach.

W
1896/200

7
30 000,00 WSiT 30.01.2008

23.01.2
008



190
Miejski Klub 

Lekkoatletyczny

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Szkolenie w dyscyplinach 
olimpijskich i paraolimpijskich 
uznanych jako priorytetowe ze 

względu na osiąganą rangę 
sportową, wyniki, warunki 

kadrowe i bazowe, 
widowiskowość imprez 
sportowych, promocję i 

społeczne zapotrzebowanie, z 
przeznaczeniem na 

dofinansowanie szkolenia, 
organizacji i udziału w turniejach, 

mityngach i rozgrywkach.

Szkolenie w 
dyscyplinach 
olimpijskich i 

paraolimpijskich 
uznanych jako 

priorytetowe ze względu 
na osiąganą rangę 
sportową, wyniki, 
warunki kadrowe i 

bazowe, 
widowiskowość imprez 
sportowych, promocję i 

społeczne 
zapotrzebowanie, z 
przeznaczeniem na 

dofinansowanie 
szkolenia, organizacji i 
udziału w turniejach, 

mityngach i 
rozgrywkach.

W
1897/200

7
25 000,00 WSiT 30.01.2008

30.01.2
008

191
Miejski Klub 

Lekkoatletyczny

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Szkolenie zawodników, członków 
kadry narodowej, objętych 
programami przygotowań 

olimpijskich i paraolimpijskich do 
Igrzysk Olimpijskich Pekin 2008 

(zawodników objętych 
Programem Stypendialnym na 

podstawie Uchwały Nr LI/971/06 
Rady Miasta)

Szkolenie zawodników, 
członków kadry 

narodowej, objętych 
programami 
przygotowań 
olimpijskich i 

paraolimpijskich do 
Igrzysk Olimpijskich 

Pekin 2008 
(zawodników objętych 

Programem 
Stypendialnym na 

podstawie Uchwały Nr 
LI/971/06 Rady Miasta)

W
2675/200

7
28 500,00 WSiT 30.01.2008

30.01.2
008



192
Klub Biegacza 

MARATOŃCZYK 
TEAM

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Organizacja imprez sportowych 
na terenie Szczecina

Organizacja imprez 
sportowych na terenie 

Szczecina
W

3337/200
7

13 000,00 WSiT 14.01.2008
11.01.2

008

193
Miejski Klub 

Lekkoatletyczny

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Organizacja imprez sportowych 
na terenie Szczecina

XXVIII Szczeciński 
Półmaraton Gryfa

W
3339/200

7
37 000,00 WSiT 30.10.2007

02.10.2
007

194
Szczeciński Klub 

Tenisowy

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Organizacja imprez sportowych 
na terenie Szczecina

Organizacja imprez 
sportowych na terenie 

Szczecina
W

3335/200
7

15 000,00 WSiT 18.09.2007
19.09.2

007

195
Szczeciński Klub 

Tenisowy

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Organizacja imprez sportowych 
na terenie Szczecina

Organizacja imprez 
sportowych na terenie 

Szczecina
W

3299/200
7

5 000,00 WSiT 26.07.2007
27.07.2

007

196
Miejski Klub 

Lekkoatletyczny

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Organizacja imprez sportowo-
rekreacyjnych na terenie 
Szczecina: zadanie nr 1                                              

1). Puchar Europy w 
Wielobojach

  Puchar Europy w 
Wielobojach

W
3300/200

7
140 000,00 WSiT 30.08.2007

07.08.2
007

197
Miejski Klub 

Lekkoatletyczny

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Organizacja imprez sportowo-
rekreacyjnych na terenie 
Szczecina: zadanie nr 2                                              

2). Nocny Mityng Skoku o 
Tyczce

 Nocny Mityng Skoku o 
Tyczce

W
3341/200

7
35 000,00 WSiT 30.09.2007

14.08.2
007



198
Fundacja na Rzecz 
Tenisa Ziemnego 

PROMASTERS

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Szkolenie kadry trenerskiej i 
instruktorskiej: zadanie nr 2 - 

Organizacja i przeprowadzenie 
kursów na instruktora sportu

Szkolenie kadry 
trenerskiej i 

instruktorskiej: zadanie 
nr 2 - Organizacja i 
przeprowadzenie 

kursów na instruktora 
sportu

W
4173/200

7
16 000,00 WSiT 30.01.2008

UWAG
A: 

KLUB 
WYCO

FAŁ 
SIĘ Z 
REALI
ZACJI 

ZADAN
IA, 

ZWRO
T 

DOTA
CJI DO 
GMINY 
MIAST

A 
SZCZE

CIN

199

Miejski Klub 
Sportowy 

POGOŃ'04 
SZCZECIN

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Organizacja imprez sportowych 
w Szczecinie

Międzypaństwowy Mecz 
w futsalu

W
6193/200

7
9 000,00 WSiT 04.01.2008

15.01.2
008

200
Klub Sportowy 

STAL SZCZECIN

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Organizacja imprez sportowych 
w Szczecinie

Halowy Turniej piłki 
noŜnej trampkarzy 

starszych
W

6189/200
7

6 000,00 WSiT 14.01.2008
04.01.2

008



201 SL Salos
Upowszechnianie 
Kultury zfizycznej i 

Sportu

Szkolenie dzieci i młodzieŜy 
prowadzone przez kluby 
sportowe punktujące we 

współzawodnictwie sportowym 
organizowanym przez 
Ministerstwo Sportu, 

proporcjonalnie do ilości 
zdobytych we współzawodnictwie 
punktów celem dofinansowania 
szkolenia sportowego dzieci i 

młodzieŜy prowadzonego przez 
kluby sportowe, udział w 
zawodach, rozgrywkach 

organizowanych przez związki 
sportowe w ramach ciągłości 

szkolenia

Szkolenie dzieci i 
młodzieŜy prowadzone 
przez kluby sportowe 

punktujące we 
współzawodnictwie 

sportowym 
organizowanym przez 
Ministerstwo Sportu, 
proporcjonalnie do 
ilości zdobytych we 
współzawodnictwie 

punktów celem 
dofinansowania 

szkolenia sportowego 
dzieci i młodzieŜy 

prowadzonego przez 
kluby sportowe, udział 

w zawodach, 
rozgrywkach 

organizowanych przez 
związki sportowe w 
ramach ciągłości 

szkolenia

W
1308/200

7
169 000,00 WSiT 30.01.2008

24.01.2
008



202

Zarząd 
Środowskowy 

Akademickiego 
Związku 

Sportowego

Upowszechnianie 
Kultury zfizycznej i 

Sportu

Szkolenie dzieci i młodzieŜy 
prowadzone przez kluby 
sportowe punktujące we 

współzawodnictwie sportowym 
organizowanym przez 
Ministerstwo Sportu, 

proporcjonalnie do ilości 
zdobytych we współzawodnictwie 
punktów celem dofinansowania 
szkolenia sportowego dzieci i 

młodzieŜy prowadzonego przez 
kluby sportowe, udział w 
zawodach, rozgrywkach 

organizowanych przez związki 
sportowe w ramach ciągłości 

szkolenia

Szkolenie dzieci i 
młodzieŜy prowadzone 
przez kluby sportowe 

punktujące we 
współzawodnictwie 

sportowym 
organizowanym przez 
Ministerstwo Sportu, 
proporcjonalnie do 
ilości zdobytych we 
współzawodnictwie 

punktów celem 
dofinansowania 

szkolenia sportowego 
dzieci i młodzieŜy 

prowadzonego przez 
kluby sportowe, udział 

w zawodach, 
rozgrywkach 

organizowanych przez 
związki sportowe w 
ramach ciągłości 

szkolenia

W
1370/200

7
130 000,00 WSiT 30.01.2008

29.01.2
008



203
Klub Sportowy 

Biuro Podró Ŝy AS

Upowszechnianie 
Kultury zfizycznej i 

Sportu

Szkolenie dzieci i młodzieŜy 
prowadzone przez kluby 
sportowe punktujące we 

współzawodnictwie sportowym 
organizowanym przez 
Ministerstwo Sportu, 

proporcjonalnie do ilości 
zdobytych we współzawodnictwie 
punktów celem dofinansowania 
szkolenia sportowego dzieci i 

młodzieŜy prowadzonego przez 
kluby sportowe, udział w 
zawodach, rozgrywkach 

organizowanych przez związki 
sportowe w ramach ciągłości 

szkolenia

Szkolenie dzieci i 
młodzieŜy prowadzone 
przez kluby sportowe 

punktujące we 
współzawodnictwie 

sportowym 
organizowanym przez 
Ministerstwo Sportu, 
proporcjonalnie do 
ilości zdobytych we 
współzawodnictwie 

punktów celem 
dofinansowania 

szkolenia sportowego 
dzieci i młodzieŜy 

prowadzonego przez 
kluby sportowe, udział 

w zawodach, 
rozgrywkach 

organizowanych przez 
związki sportowe w 
ramach ciągłości 

szkolenia

W
1198/200

7
10 000,00 WSiT 30.01.2008

30.01.2
008



204
Klub Sportowy 

IRONMAN Szczecin

Upowszechnianie 
Kultury zfizycznej i 

Sportu

Szkolenie dzieci i młodzieŜy 
prowadzone przez kluby 
sportowe punktujące we 

współzawodnictwie sportowym 
organizowanym przez 
Ministerstwo Sportu, 

proporcjonalnie do ilości 
zdobytych we współzawodnictwie 
punktów celem dofinansowania 
szkolenia sportowego dzieci i 

młodzieŜy prowadzonego przez 
kluby sportowe, udział w 
zawodach, rozgrywkach 

organizowanych przez związki 
sportowe w ramach ciągłości 

szkolenia

Szkolenie dzieci i 
młodzieŜy prowadzone 
przez kluby sportowe 

punktujące we 
współzawodnictwie 

sportowym 
organizowanym przez 
Ministerstwo Sportu, 
proporcjonalnie do 
ilości zdobytych we 
współzawodnictwie 

punktów celem 
dofinansowania 

szkolenia sportowego 
dzieci i młodzieŜy 

prowadzonego przez 
kluby sportowe, udział 

w zawodach, 
rozgrywkach 

organizowanych przez 
związki sportowe w 
ramach ciągłości 

szkolenia

W
1196/200

7
30 100,00 WSiT 30.01.2008

31.12.2
007



205
Bokserski Klub 

Sportowy Sztorm

Upowszechnianie 
Kultury zfizycznej i 

Sportu

Szkolenie dzieci i młodzieŜy 
prowadzone przez kluby 
sportowe punktujące we 

współzawodnictwie sportowym 
organizowanym przez 
Ministerstwo Sportu, 

proporcjonalnie do ilości 
zdobytych we współzawodnictwie 
punktów celem dofinansowania 
szkolenia sportowego dzieci i 

młodzieŜy prowadzonego przez 
kluby sportowe, udział w 
zawodach, rozgrywkach 

organizowanych przez związki 
sportowe w ramach ciągłości 

szkolenia

Szkolenie dzieci i 
młodzieŜy prowadzone 
przez kluby sportowe 

punktujące we 
współzawodnictwie 

sportowym 
organizowanym przez 
Ministerstwo Sportu, 
proporcjonalnie do 
ilości zdobytych we 
współzawodnictwie 

punktów celem 
dofinansowania 

szkolenia sportowego 
dzieci i młodzieŜy 

prowadzonego przez 
kluby sportowe, udział 

w zawodach, 
rozgrywkach 

organizowanych przez 
związki sportowe w 
ramach ciągłości 

szkolenia

W
1197/200

7
50 000,00 WSiT 30.01.2008

15.01.2
008



206 Klub Sportowy Piast
Upowszechnianie 
Kultury zfizycznej i 

Sportu

Szkolenie dzieci i młodzieŜy 
prowadzone przez kluby 
sportowe punktujące we 

współzawodnictwie sportowym 
organizowanym przez 
Ministerstwo Sportu, 

proporcjonalnie do ilości 
zdobytych we współzawodnictwie 
punktów celem dofinansowania 
szkolenia sportowego dzieci i 

młodzieŜy prowadzonego przez 
kluby sportowe, udział w 
zawodach, rozgrywkach 

organizowanych przez związki 
sportowe w ramach ciągłości 

szkolenia

Szkolenie dzieci i 
młodzieŜy prowadzone 
przez kluby sportowe 

punktujące we 
współzawodnictwie 

sportowym 
organizowanym przez 
Ministerstwo Sportu, 
proporcjonalnie do 
ilości zdobytych we 
współzawodnictwie 

punktów celem 
dofinansowania 

szkolenia sportowego 
dzieci i młodzieŜy 

prowadzonego przez 
kluby sportowe, udział 

w zawodach, 
rozgrywkach 

organizowanych przez 
związki sportowe w 
ramach ciągłości 

szkolenia

W
1240/200

7
71 000,00 WSiT 30.01.2008

28.01.2
008



207
Szczeciński Klub 

Bokserski 
Spartakus

Upowszechnianie 
Kultury zfizycznej i 

Sportu

Szkolenie dzieci i młodzieŜy 
prowadzone przez kluby 
sportowe punktujące we 

współzawodnictwie sportowym 
organizowanym przez 
Ministerstwo Sportu, 

proporcjonalnie do ilości 
zdobytych we współzawodnictwie 
punktów celem dofinansowania 
szkolenia sportowego dzieci i 

młodzieŜy prowadzonego przez 
kluby sportowe, udział w 
zawodach, rozgrywkach 

organizowanych przez związki 
sportowe w ramach ciągłości 

szkolenia

Szkolenie dzieci i 
młodzieŜy prowadzone 
przez kluby sportowe 

punktujące we 
współzawodnictwie 

sportowym 
organizowanym przez 
Ministerstwo Sportu, 
proporcjonalnie do 
ilości zdobytych we 
współzawodnictwie 

punktów celem 
dofinansowania 

szkolenia sportowego 
dzieci i młodzieŜy 

prowadzonego przez 
kluby sportowe, udział 

w zawodach, 
rozgrywkach 

organizowanych przez 
związki sportowe w 
ramach ciągłości 

szkolenia

W
1199/200

7
13 600,00 WSiT 30.01.2008

31.01.2
008



208
Klub Sportowy 

Triathlon Szczecin

Upowszechnianie 
Kultury zfizycznej i 

Sportu

Szkolenie dzieci i młodzieŜy 
prowadzone przez kluby 
sportowe punktujące we 

współzawodnictwie sportowym 
organizowanym przez 
Ministerstwo Sportu, 

proporcjonalnie do ilości 
zdobytych we współzawodnictwie 
punktów celem dofinansowania 
szkolenia sportowego dzieci i 

młodzieŜy prowadzonego przez 
kluby sportowe, udział w 
zawodach, rozgrywkach 

organizowanych przez związki 
sportowe w ramach ciągłości 

szkolenia

Szkolenie dzieci i 
młodzieŜy prowadzone 
przez kluby sportowe 

punktujące we 
współzawodnictwie 

sportowym 
organizowanym przez 
Ministerstwo Sportu, 
proporcjonalnie do 
ilości zdobytych we 
współzawodnictwie 

punktów celem 
dofinansowania 

szkolenia sportowego 
dzieci i młodzieŜy 

prowadzonego przez 
kluby sportowe, udział 

w zawodach, 
rozgrywkach 

organizowanych przez 
związki sportowe w 
ramach ciągłości 

szkolenia

W
1242/200

7
11 000,00 WSiT 30.01.2008

30.01.2
008



209
Klub Sportowy 

Łącznościowiec

Upowszechnianie 
Kultury zfizycznej i 

Sportu

Szkolenie dzieci i młodzieŜy 
prowadzone przez kluby 
sportowe punktujące we 

współzawodnictwie sportowym 
organizowanym przez 
Ministerstwo Sportu, 

proporcjonalnie do ilości 
zdobytych we współzawodnictwie 
punktów celem dofinansowania 
szkolenia sportowego dzieci i 

młodzieŜy prowadzonego przez 
kluby sportowe, udział w 
zawodach, rozgrywkach 

organizowanych przez związki 
sportowe w ramach ciągłości 

szkolenia

Szkolenie dzieci i 
młodzieŜy prowadzone 
przez kluby sportowe 

punktujące we 
współzawodnictwie 

sportowym 
organizowanym przez 
Ministerstwo Sportu, 
proporcjonalnie do 
ilości zdobytych we 
współzawodnictwie 

punktów celem 
dofinansowania 

szkolenia sportowego 
dzieci i młodzieŜy 

prowadzonego przez 
kluby sportowe, udział 

w zawodach, 
rozgrywkach 

organizowanych przez 
związki sportowe w 
ramach ciągłości 

szkolenia

W
1309/200

7
60 000,00 WSiT 30.01.2008

30.01.2
008



210
Miejski Klub 

Sportowy Gryf

Upowszechnianie 
Kultury zfizycznej i 

Sportu

Szkolenie dzieci i młodzieŜy 
prowadzone przez kluby 
sportowe punktujące we 

współzawodnictwie sportowym 
organizowanym przez 
Ministerstwo Sportu, 

proporcjonalnie do ilości 
zdobytych we współzawodnictwie 
punktów celem dofinansowania 
szkolenia sportowego dzieci i 

młodzieŜy prowadzonego przez 
kluby sportowe, udział w 
zawodach, rozgrywkach 

organizowanych przez związki 
sportowe w ramach ciągłości 

szkolenia

Szkolenie dzieci i 
młodzieŜy prowadzone 
przez kluby sportowe 

punktujące we 
współzawodnictwie 

sportowym 
organizowanym przez 
Ministerstwo Sportu, 
proporcjonalnie do 
ilości zdobytych we 
współzawodnictwie 

punktów celem 
dofinansowania 

szkolenia sportowego 
dzieci i młodzieŜy 

prowadzonego przez 
kluby sportowe, udział 

w zawodach, 
rozgrywkach 

organizowanych przez 
związki sportowe w 
ramach ciągłości 

szkolenia

W
1241/200

7
30 000,00 WSiT 30.01.2008

01.02.2
008



211
Klub Koszykówki 

AZS Szczecin

Upowszechnianie 
Kultury zfizycznej i 

Sportu

Szkolenie dzieci i młodzieŜy 
prowadzone w miescu 

zamieszkania przez osiedlowe 
kluby sportowe oraz kluby 

sportowe nie punktujące we 
współzawodnictwie sportowym 

organizowanym przez 
Ministerstwo Sportu, realizując 

zadania z zakresu 
upowszechniania sportu 

powszechnego i rekreacji dzieci i 
młodzieŜy

Szkolenie dzieci i 
młodzieŜy prowadzone 
w miescu zamieszkania 
przez osiedlowe kluby 
sportowe oraz kluby 

sportowe nie 
punktujące we 

współzawodnictwie 
sportowym 

organizowanym przez 
Ministerstwo Sportu, 
realizując zadania z 

zakresu 
upowszechniania 

sportu powszechnego i 
rekreacji dzieci i 

młodzieŜy

W
1311/200

7
43 000,00 WSiT 30.01.2008

31.01.2
008



212
Akademicki Klub 
Karate Shogun

Upowszechnianie 
Kultury zfizycznej i 

Sportu

Szkolenie dzieci i młodzieŜy 
prowadzone w miescu 

zamieszkania przez osiedlowe 
kluby sportowe oraz kluby 

sportowe nie punktujące we 
współzawodnictwie sportowym 

organizowanym przez 
Ministerstwo Sportu, realizując 

zadania z zakresu 
upowszechniania sportu 

powszechnego i rekreacji dzieci i 
młodzieŜy

Szkolenie dzieci i 
młodzieŜy prowadzone 
w miescu zamieszkania 
przez osiedlowe kluby 
sportowe oraz kluby 

sportowe nie 
punktujące we 

współzawodnictwie 
sportowym 

organizowanym przez 
Ministerstwo Sportu, 
realizując zadania z 

zakresu 
upowszechniania 

sportu powszechnego i 
rekreacji dzieci i 

młodzieŜy

W
1312/200

7
19 000,00 WSiT 30.01.2008

30.01.2
008



213

Zarząd 
Środowskowy 

Akademickiego 
Związku 

Sportowego

Upowszechnianie 
Kultury zfizycznej i 

Sportu

Szkolenie dzieci i młodzieŜy 
prowadzone w miescu 

zamieszkania przez osiedlowe 
kluby sportowe oraz kluby 

sportowe nie punktujące we 
współzawodnictwie sportowym 

organizowanym przez 
Ministerstwo Sportu, realizując 

zadania z zakresu 
upowszechniania sportu 

powszechnego i rekreacji dzieci i 
młodzieŜy

Szkolenie dzieci i 
młodzieŜy prowadzone 
w miescu zamieszkania 
przez osiedlowe kluby 
sportowe oraz kluby 

sportowe nie 
punktujące we 

współzawodnictwie 
sportowym 

organizowanym przez 
Ministerstwo Sportu, 
realizując zadania z 

zakresu 
upowszechniania 

sportu powszechnego i 
rekreacji dzieci i 

młodzieŜy

W
1313/200

7
101 000,00 WSiT 30.01.2008

29.01.2
008



214
Klub Sportowy 
Inwalidów Start

Upowszechnianie 
Kultury zfizycznej i 

Sportu

Szkolenie dzieci i młodzieŜy 
prowadzone w miescu 

zamieszkania przez osiedlowe 
kluby sportowe oraz kluby 

sportowe nie punktujące we 
współzawodnictwie sportowym 

organizowanym przez 
Ministerstwo Sportu, realizując 

zadania z zakresu 
upowszechniania sportu 

powszechnego i rekreacji dzieci i 
młodzieŜy

Szkolenie dzieci i 
młodzieŜy prowadzone 
w miescu zamieszkania 
przez osiedlowe kluby 
sportowe oraz kluby 

sportowe nie 
punktujące we 

współzawodnictwie 
sportowym 

organizowanym przez 
Ministerstwo Sportu, 
realizując zadania z 

zakresu 
upowszechniania 

sportu powszechnego i 
rekreacji dzieci i 

młodzieŜy

W
1310/200

7
50 500,00 WSiT 30.01.2008

22.01.2
008

215
Zachodniopomorsk
a Federacja Sportu

Upowszechnianie 
Kultury zfizycznej i 

Sportu

Szkolenie zawodników 
szczecińskich klubów sportowych 

w kadrze wojewódzkiej: 
młodzików, juniorów młodszych, 

juniorów i młodzieŜowców

Szkolenie zawodników 
szczecińskich klubów 
sportowych w kadrze 

wojewódzkiej: 
młodzików, juniorów 

młodszych, juniorów i 
młodzieŜowców

W
1195/200

7
180 000,00 WSiT 30.01.2008

22.01.2
008

216
Klub Sportowy 
Inwalidów Start

Upowszechnianie 
Kultury zfizycznej i 

Sportu

Organizacja imprez sportowych 
dla osób niepełnosprawnych z 

zakresu dyscyplin 
paraolimpijskich

Organizacja imprez 
sportowych dla osób 
niepełnosprawnych z 

zakresu dyscyplin 
paraolimpijskich

W
1581/200

7
40 000,00 WSiT 24.04.2007

20.04.2
007

217
Klub Sportowy 

Triathlon Szczecin

Upowszechnianie 
Kultury zfizycznej i 

Sportu

Organizacja cyklicznych imprez 
sportowych w dyscyplinach: 
biegi, kolarstwo, pływanie

Cykl Duathlonów W
1583/200

7
10 000,00 WSiT 12.06.2007

14.06.2
007



218

Zarząd 
Środowskowy 

Akademickiego 
Związku 

Sportowego

Upowszechnianie 
Kultury zfizycznej i 

Sportu

Organizacja imprez sportowych 
na terenie Szczecina

Finał Mistrzostw Polski 
Szkół WyŜszych w 
siatkówce kobiet

W
1823/200

7
10 000,00 WSiT 12.06.2007

06.06.2
007

219
Klub Sportowy 

Triathlon Szczecin

Upowszechnianie 
Kultury zfizycznej i 

Sportu

Organizacja imprez sportowych 
na terenie Szczecina

I bieg im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego

W
1821/200

7
8 000,00 WSiT 02.06.2008

30.05.2
007

220
Klub Sportowy 

Triathlon Szczecin

Upowszechnianie 
Kultury zfizycznej i 

Sportu

Organizacja imprez sportowych 
na terenie Szczecina

XIX Triathlon KsiąŜąt 
Pomorskich o puchar 

Prezydenta miasta 
Szczecin

W
1822/200

7
12 000,00 WSiT 17.07.2007

17.07.2
007

221 Klub Sportowy Piast
Upowszechnianie 
Kultury zfizycznej i 

Sportu

Międzynarodowa wymiana dzieci 
i młodzieŜy: udział w 

międzynarodowych zawodach 
sportowych

Międzynarodowa 
wymiana dzieci i 

młodzieŜy: udział w 
międzynarodowych 

zawodach sportowych

W
2142/200

7
2 000,00 WSiT 30.12.2007

28.01.2
008

222 Klub Sportowy Piast 
Upowszechnianie 
Kultury zfizycznej i 

Sportu

Szkolenie w dyscyplinach 
olimpijskich i paraolimpijskich 
uznanych za priorytetowe ze 
zwględu na osiąganą rangę 
sportową, wyniki, warunki 

kadrowe i bazowe, 
widowiskowość imprez 
sportowych, promocję i 

społeczne zapotrzebowanie, z 
przeznaczeniem na 

dofinansowanie szkolenia, 
organizacji i udziału w turniejach, 

mitingach i rozgrywkach

Szkolenie w 
dyscyplinach 
olimpijskich i 

paraolimpijskich 
uznanych za 

priorytetowe ze zwględu 
na osiąganą rangę 
sportową, wyniki, 
warunki kadrowe i 

bazowe, 
widowiskowość imprez 
sportowych, promocję i 

społeczne 
zapotrzebowanie, z 
przeznaczeniem na 

dofinansowanie 
szkolenia, organizacji i 
udziału w turniejach, 

mitingach i 
rozgrywkach

W
2167/200

7
25 000,00 WSiT 30.01.2008

28.01.2
008



223
Bokserski Klub 

Sportowy Sztorm

Upowszechnianie 
Kultury zfizycznej i 

Sportu

Szkolenie w dyscyplinach 
olimpijskich i paraolimpijskich 
uznanych za priorytetowe ze 
zwględu na osiąganą rangę 
sportową, wyniki, warunki 

kadrowe i bazowe, 
widowiskowość imprez 
sportowych, promocję i 

społeczne zapotrzebowanie, z 
przeznaczeniem na 

dofinansowanie szkolenia, 
organizacji i udziału w turniejach, 

mitingach i rozgrywkach

Szkolenie w 
dyscyplinach 
olimpijskich i 

paraolimpijskich 
uznanych za 

priorytetowe ze zwględu 
na osiąganą rangę 
sportową, wyniki, 
warunki kadrowe i 

bazowe, 
widowiskowość imprez 
sportowych, promocję i 

społeczne 
zapotrzebowanie, z 
przeznaczeniem na 

dofinansowanie 
szkolenia, organizacji i 
udziału w turniejach, 

mitingach i 
rozgrywkach

W
2166/200

7
20 000,00 WSiT 30.01.2008

15.01.2
008



224
Klub Sportowy 
Morze Bałtyk

Upowszechnianie 
Kultury zfizycznej i 

Sportu

Szkolenie w dyscyplinach 
olimpijskich i paraolimpijskich 
uznanych za priorytetowe ze 
zwględu na osiąganą rangę 
sportową, wyniki, warunki 

kadrowe i bazowe, 
widowiskowość imprez 
sportowych, promocję i 

społeczne zapotrzebowanie, z 
przeznaczeniem na 

dofinansowanie szkolenia, 
organizacji i udziału w turniejach, 

mitingach i rozgrywkach

Szkolenie w 
dyscyplinach 
olimpijskich i 

paraolimpijskich 
uznanych za 

priorytetowe ze zwględu 
na osiąganą rangę 
sportową, wyniki, 
warunki kadrowe i 

bazowe, 
widowiskowość imprez 
sportowych, promocję i 

społeczne 
zapotrzebowanie, z 
przeznaczeniem na 

dofinansowanie 
szkolenia, organizacji i 
udziału w turniejach, 

mitingach i 
rozgrywkach

W
1831/200

7
20 204,00 WSiT 30.01.2008

28.01.2
008



225
Klub Sportowy 
Inwalidów Start

Upowszechnianie 
Kultury zfizycznej i 

Sportu

Szkolenie w dyscyplinach 
olimpijskich i paraolimpijskich 
uznanych za priorytetowe ze 
zwględu na osiąganą rangę 
sportową, wyniki, warunki 

kadrowe i bazowe, 
widowiskowość imprez 
sportowych, promocję i 

społeczne zapotrzebowanie, z 
przeznaczeniem na 

dofinansowanie szkolenia, 
organizacji i udziału w turniejach, 

mitingach i rozgrywkach

Szkolenie w 
dyscyplinach 
olimpijskich i 

paraolimpijskich 
uznanych za 

priorytetowe ze zwględu 
na osiąganą rangę 
sportową, wyniki, 
warunki kadrowe i 

bazowe, 
widowiskowość imprez 
sportowych, promocję i 

społeczne 
zapotrzebowanie, z 
przeznaczeniem na 

dofinansowanie 
szkolenia, organizacji i 
udziału w turniejach, 

mitingach i 
rozgrywkach

W
2140/200

7
20 000,00 WSiT 30.01.2008

23.01.2
008



226
Miejski Klub 

Sportowy Gryf

Upowszechnianie 
Kultury zfizycznej i 

Sportu

Szkolenie w dyscyplinach 
olimpijskich i paraolimpijskich 
uznanych za priorytetowe ze 
zwględu na osiąganą rangę 
sportową, wyniki, warunki 

kadrowe i bazowe, 
widowiskowość imprez 
sportowych, promocję i 

społeczne zapotrzebowanie, z 
przeznaczeniem na 

dofinansowanie szkolenia, 
organizacji i udziału w turniejach, 

mitingach i rozgrywkach

Szkolenie w 
dyscyplinach 
olimpijskich i 

paraolimpijskich 
uznanych za 

priorytetowe ze zwględu 
na osiąganą rangę 
sportową, wyniki, 
warunki kadrowe i 

bazowe, 
widowiskowość imprez 
sportowych, promocję i 

społeczne 
zapotrzebowanie, z 
przeznaczeniem na 

dofinansowanie 
szkolenia, organizacji i 
udziału w turniejach, 

mitingach i 
rozgrywkach

W
2238/200

7
20 000,00 WSiT 30.01.2008

01.02.2
008



227

Zarząd 
Środowskowy 

Akademickiego 
Związku 

Sportowego

Upowszechnianie 
Kultury zfizycznej i 

Sportu

Szkolenie w dyscyplinach 
olimpijskich i paraolimpijskich 
uznanych za priorytetowe ze 
zwględu na osiąganą rangę 
sportową, wyniki, warunki 

kadrowe i bazowe, 
widowiskowość imprez 
sportowych, promocję i 

społeczne zapotrzebowanie, z 
przeznaczeniem na 

dofinansowanie szkolenia, 
organizacji i udziału w turniejach, 

mitingach i rozgrywkach

Szkolenie w 
dyscyplinach 
olimpijskich i 

paraolimpijskich 
uznanych za 

priorytetowe ze zwględu 
na osiąganą rangę 
sportową, wyniki, 
warunki kadrowe i 

bazowe, 
widowiskowość imprez 
sportowych, promocję i 

społeczne 
zapotrzebowanie, z 
przeznaczeniem na 

dofinansowanie 
szkolenia, organizacji i 
udziału w turniejach, 

mitingach i 
rozgrywkach

W
2141/200

7
30 000,00 WSiT 30.01.2008

29.01.2
008



228
Klub Sportowy 

Biuro Podró Ŝy AS

Upowszechnianie 
Kultury zfizycznej i 

Sportu

Szkolenie w dyscyplinach 
olimpijskich i paraolimpijskich 
uznanych za priorytetowe ze 
zwględu na osiąganą rangę 
sportową, wyniki, warunki 

kadrowe i bazowe, 
widowiskowość imprez 
sportowych, promocję i 

społeczne zapotrzebowanie, z 
przeznaczeniem na 

dofinansowanie szkolenia, 
organizacji i udziału w turniejach, 

mitingach i rozgrywkach

Szkolenie w 
dyscyplinach 
olimpijskich i 

paraolimpijskich 
uznanych za 

priorytetowe ze zwględu 
na osiąganą rangę 
sportową, wyniki, 
warunki kadrowe i 

bazowe, 
widowiskowość imprez 
sportowych, promocję i 

społeczne 
zapotrzebowanie, z 
przeznaczeniem na 

dofinansowanie 
szkolenia, organizacji i 
udziału w turniejach, 

mitingach i 
rozgrywkach

W
2239/200

7
7 000,00 WSiT 30.01.2008

30.01.2
008



229
Klub Sportowy 

Łącznościowiec

Upowszechnianie 
Kultury zfizycznej i 

Sportu

Szkolenie w dyscyplinach 
olimpijskich i paraolimpijskich 
uznanych za priorytetowe ze 
zwględu na osiąganą rangę 
sportową, wyniki, warunki 

kadrowe i bazowe, 
widowiskowość imprez 
sportowych, promocję i 

społeczne zapotrzebowanie, z 
przeznaczeniem na 

dofinansowanie szkolenia, 
organizacji i udziału w turniejach, 

mitingach i rozgrywkach

Szkolenie w 
dyscyplinach 
olimpijskich i 

paraolimpijskich 
uznanych za 

priorytetowe ze zwględu 
na osiąganą rangę 
sportową, wyniki, 
warunki kadrowe i 

bazowe, 
widowiskowość imprez 
sportowych, promocję i 

społeczne 
zapotrzebowanie, z 
przeznaczeniem na 

dofinansowanie 
szkolenia, organizacji i 
udziału w turniejach, 

mitingach i 
rozgrywkach

W
2126/200

7
30 000,00 WSiT 30.01.2008



230
Klub Sportowy 

IRONMAN Szczecin

Upowszechnianie 
Kultury zfizycznej i 

Sportu

Szkolenie w dyscyplinach 
olimpijskich i paraolimpijskich 
uznanych za priorytetowe ze 
zwględu na osiąganą rangę 
sportową, wyniki, warunki 

kadrowe i bazowe, 
widowiskowość imprez 
sportowych, promocję i 

społeczne zapotrzebowanie, z 
przeznaczeniem na 

dofinansowanie szkolenia, 
organizacji i udziału w turniejach, 

mitingach i rozgrywkach

Szkolenie w 
dyscyplinach 
olimpijskich i 

paraolimpijskich 
uznanych za 

priorytetowe ze zwględu 
na osiąganą rangę 
sportową, wyniki, 
warunki kadrowe i 

bazowe, 
widowiskowość imprez 
sportowych, promocję i 

społeczne 
zapotrzebowanie, z 
przeznaczeniem na 

dofinansowanie 
szkolenia, organizacji i 
udziału w turniejach, 

mitingach i 
rozgrywkach

W
2237/200

7
11 000,00 WSiT 30.01.2008

31.12.2
007

231
Klub Sportowy 
Morze Bałtyk

Upowszechnianie 
Kultury zfizycznej i 

Sportu

Szkolenie dzieci i młodzieŜy 
prowadzone przez kluby 

sportowe nie punktujące we 
współzawodnictwie sportowym 

organizowanym przez 
Ministerstwo sportu, realizując 
zadania z zakresu szkolenia w 

piłce siatkowej męŜczyzn

Szkolenie dzieci i 
młodzieŜy prowadzone 
przez kluby sportowe 

nie punktujące we 
współzawodnictwie 

sportowym 
organizowanym przez 
Ministerstwo sportu, 
realizując zadania z 
zakresu szkolenia w 

piłce siatkowej 
męŜczyzn

W
2128/200

7
20 000,00 WSiT 30.01.2008

28.01.2
008



232
Klub Sportowy 
Inwalidów Start

Upowszechnianie 
Kultury zfizycznej i 

Sportu

Szkolenie zawodników, członków 
kadry narodowej, objętych 
programami przygotowań 

olimpijskich i paraolimpijskich do 
Igrzysk Olimpijskich Pekin 2008 

(zawodników objętych 
Programem Stypendialnym na 

podstawie Uchwały Nr LI/971/06 
Rady Miasta

Szkolenie zawodników, 
członków kadry 

narodowej, objętych 
programami 
przygotowań 
olimpijskich i 

paraolimpijskich do 
Igrzysk Olimpijskich 

Pekin 2008 
(zawodników objętych 

Programem 
Stypendialnym na 

podstawie Uchwały Nr 
LI/971/06 Rady Miasta

W
2725/200

7
60 000,00 WSiT 30.01.2008

22.01.2
008

233
Miejski Klub 

Sportowy Gryf

Upowszechnianie 
Kultury zfizycznej i 

Sportu

Szkolenie zawodników, członków 
kadry narodowej, objętych 
programami przygotowań 

olimpijskich i paraolimpijskich do 
Igrzysk Olimpijskich Pekin 2008 

(zawodników objętych 
Programem Stypendialnym na 

podstawie Uchwały Nr LI/971/06 
Rady Miasta

Szkolenie zawodników, 
członków kadry 

narodowej, objętych 
programami 
przygotowań 
olimpijskich i 

paraolimpijskich do 
Igrzysk Olimpijskich 

Pekin 2008 
(zawodników objętych 

Programem 
Stypendialnym na 

podstawie Uchwały Nr 
LI/971/06 Rady Miasta

W
2722/200

7
56 500,00 WSiT 30.01.2008

01.02.2
008



234
Klub Sportowy 

IRONMAN Szczecin

Upowszechnianie 
Kultury zfizycznej i 

Sportu

Szkolenie zawodników, członków 
kadry narodowej, objętych 
programami przygotowań 

olimpijskich i paraolimpijskich do 
Igrzysk Olimpijskich Pekin 2008 

(zawodników objętych 
Programem Stypendialnym na 

podstawie Uchwały Nr LI/971/06 
Rady Miasta

Szkolenie zawodników, 
członków kadry 

narodowej, objętych 
programami 
przygotowań 
olimpijskich i 

paraolimpijskich do 
Igrzysk Olimpijskich 

Pekin 2008 
(zawodników objętych 

Programem 
Stypendialnym na 

podstawie Uchwały Nr 
LI/971/06 Rady Miasta

W
2724/200

7
14 730,00 WSiT 30.01.2008

31.12.2
007

235

Zarząd 
Środowskowy 

Akademickiego 
Związku 

Sportowego

Upowszechnianie 
Kultury zfizycznej i 

Sportu

Szkolenie zawodników, członków 
kadry narodowej, objętych 
programami przygotowań 

olimpijskich i paraolimpijskich do 
Igrzysk Olimpijskich Pekin 2008 

(zawodników objętych 
Programem Stypendialnym na 

podstawie Uchwały Nr LI/971/06 
Rady Miasta

Szkolenie zawodników, 
członków kadry 

narodowej, objętych 
programami 
przygotowań 
olimpijskich i 

paraolimpijskich do 
Igrzysk Olimpijskich 

Pekin 2008 
(zawodników objętych 

Programem 
Stypendialnym na 

podstawie Uchwały Nr 
LI/971/06 Rady Miasta

W
2727/200

7
56 500,00 WSiT 30.01.2008

29.01.2
008



236
Klub Sportowy 

Biuro Podró Ŝy AS

Upowszechnianie 
Kultury zfizycznej i 

Sportu

Szkolenie zawodników, członków 
kadry narodowej, objętych 
programami przygotowań 

olimpijskich i paraolimpijskich do 
Igrzysk Olimpijskich Pekin 2008 

(zawodników objętych 
Programem Stypendialnym na 

podstawie Uchwały Nr LI/971/06 
Rady Miasta

Szkolenie zawodników, 
członków kadry 

narodowej, objętych 
programami 
przygotowań 
olimpijskich i 

paraolimpijskich do 
Igrzysk Olimpijskich 

Pekin 2008 
(zawodników objętych 

Programem 
Stypendialnym na 

podstawie Uchwały Nr 
LI/971/06 Rady Miasta

W
2726/200

7
14 730,00 WSiT 30.01.2008

30.01.2
008

237
Bokserski Klub 

Sportowy Sztorm

Upowszechnianie 
Kultury zfizycznej i 

Sportu

Organizacja imprez sportowych 
na terenie Szczecina

I Międzynarodowy 
Turniej Bokserski 

Młodzików
W

3425/200
7

4 780,00 WSiT 15.01.2008
31.12.2

007

238
Bokserski Klub 

Sportowy Sztorm

Upowszechnianie 
Kultury zfizycznej i 

Sportu

Organizacja imprez sportowych 
na terenie Szczecina

XIX Międzynarodowy 
Turniej Bokserski - Gryf 

Szczeciński
W

3423/200
7

26 000,00 WSiT 08.01.2008
31.12.2

007

239 SL Salos
Upowszechnianie 
Kultury zfizycznej i 

Sportu

Organizacja imprez sportowych 
na terenie Szczecina

Międzynarodowe 
Turnieje Halowe Piłki 
NoŜnej "Don Bosco 

Winter Cup"

W
3427/200

7
20 000,00 WSiT 01.01.2008

31.12.2
007

240
Zachodniopomorsk
a Federacja Sportu

Upowszechnianie 
Kultury zfizycznej i 

Sportu

Organizacja imprez sportowych 
w Szczecinie

Międzynarodowe 
Zawody Jeździeckie w 

Skokach przez 
Przeszkody

W
4761/200

7
14 000,00 WSiT 16.09.2007

16.10.2
007

241
Klub Sportowy 

Triathlon Szczecin

Upowszechnianie 
Kultury zfizycznej i 

Sportu

Organizacja imprez sportowych 
w Szczecinie

Bieg Noworoczny W
6092/200

7
8 000,00 WSiT 31.01.2007

30.01.2
007



242
Międzyszkolny Klub 

Sportowy KUSY

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Szkolenie dzieci i młodzieŜy 
prowadzone przez kluby 
sportowe punktujące we 

współzawodnictwie sportowym 
organizowanym przez 
Ministerstwo Sportu, 

proporcjonalnie do ilości 
zdobytych we współzawodnictwie 
punktów celem dofinansowania 
szkolenia sportowego dzieci i 

młodzieŜy prowadzonego przez 
kluby sportowe, udział w 
zawodach, rozgrywkach 

organizowanych przez związki 
sportowe w ramach ciągłości 

szkolenia.

Szkolenie dzieci i 
młodzieŜy prowadzone 
przez kluby sportowe 

punktujące we 
współzawodnictwie 

sportowym 
organizowanym przez 
Ministerstwo Sportu, 
proporcjonalnie do 
ilości zdobytych we 
współzawodnictwie 

punktów celem 
dofinansowania 

szkolenia sportowego 
dzieci i młodzieŜy 

prowadzonego przez 
kluby sportowe, udział 

w zawodach, 
rozgrywkach 

organizowanych przez 
związki sportowe w 
ramach ciągłości 

szkolenia.

W
1239/200

7
296 000,00 WSiT 30.01.2008

30.01.2
008



243
Miejski Klub 

Pływacki

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Szkolenie dzieci i młodzieŜy 
prowadzone przez kluby 
sportowe punktujące we 

współzawodnictwie sportowym 
organizowanym przez 
Ministerstwo Sportu, 

proporcjonalnie do ilości 
zdobytych we współzawodnictwie 
punktów celem dofinansowania 
szkolenia sportowego dzieci i 

młodzieŜy prowadzonego przez 
kluby sportowe, udział w 
zawodach, rozgrywkach 

organizowanych przez związki 
sportowe w ramach ciągłości 

szkolenia.

Szkolenie dzieci i 
młodzieŜy prowadzone 
przez kluby sportowe 

punktujące we 
współzawodnictwie 

sportowym 
organizowanym przez 
Ministerstwo Sportu, 
proporcjonalnie do 
ilości zdobytych we 
współzawodnictwie 

punktów celem 
dofinansowania 

szkolenia sportowego 
dzieci i młodzieŜy 

prowadzonego przez 
kluby sportowe, udział 

w zawodach, 
rozgrywkach 

organizowanych przez 
związki sportowe w 
ramach ciągłości 

szkolenia.

W
1111/200

7
200 000,00 WSiT 30.01.2008

29.01.2
008



244
Uczniowski Klub 

Sportowy 
BŁĘKITNA

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Szkolenie dzieci i młodzieŜy 
prowadzone przez uczniowskie 
kluby sportowe punktujące i nie 

punktujące we 
współzawodnictwie sportowym 

organizowanym przez 
Ministerstwo Sportu, prowadzące 
działalność statutową w zakresie 
upowszechniania i popularyzacji 
sportu dzieci i młodzieŜy w tym 
we współpracy z placówkami 

oświaty

Szkolenie dzieci i 
młodzieŜy prowadzone 

przez uczniowskie kluby 
sportowe punktujące i 

nie punktujące we 
współzawodnictwie 

sportowym 
organizowanym przez 
Ministerstwo Sportu, 

prowadzące działalność 
statutową w zakresie 
upowszechniania i 

popularyzacji sportu 
dzieci i młodzieŜy w 
tym we współpracy z 
placówkami oświaty

W
1516/200

7
7 900,00 WSiT 30.01.2008

14.01.2
008

245
Uczniowski Klub 

Sportowy 47 JUDO 
BUSHIDO-MORUS

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Szkolenie dzieci i młodzieŜy 
prowadzone przez uczniowskie 
kluby sportowe punktujące i nie 

punktujące we 
współzawodnictwie sportowym 

organizowanym przez 
Ministerstwo Sportu, prowadzące 
działalność statutową w zakresie 
upowszechniania i popularyzacji 
sportu dzieci i młodzieŜy w tym 
we współpracy z placówkami 

oświaty

Szkolenie dzieci i 
młodzieŜy prowadzone 

przez uczniowskie kluby 
sportowe punktujące i 

nie punktujące we 
współzawodnictwie 

sportowym 
organizowanym przez 
Ministerstwo Sportu, 

prowadzące działalność 
statutową w zakresie 
upowszechniania i 

popularyzacji sportu 
dzieci i młodzieŜy w 
tym we współpracy z 
placówkami oświaty

W
1517/200

7
32 600,00 WSiT 30.01.2008

24.01.2
008



246
Uczniowski Klub 

Sporowy 
POMORZANIE

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Szkolenie dzieci i młodzieŜy 
prowadzone przez uczniowskie 
kluby sportowe punktujące i nie 

punktujące we 
współzawodnictwie sportowym 

organizowanym przez 
Ministerstwo Sportu, prowadzące 
działalność statutową w zakresie 
upowszechniania i popularyzacji 
sportu dzieci i młodzieŜy w tym 
we współpracy z placówkami 

oświaty

Szkolenie dzieci i 
młodzieŜy prowadzone 

przez uczniowskie kluby 
sportowe punktujące i 

nie punktujące we 
współzawodnictwie 

sportowym 
organizowanym przez 
Ministerstwo Sportu, 

prowadzące działalność 
statutową w zakresie 
upowszechniania i 

popularyzacji sportu 
dzieci i młodzieŜy w 
tym we współpracy z 
placówkami oświaty

W
1621/200

7
7 500,00 WSiT 30.01.2008

18.01.2
008

247
Uczniowski Klub 

Sportowy 
SZMARAGD

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Szkolenie dzieci i młodzieŜy 
prowadzone przez uczniowskie 
kluby sportowe punktujące i nie 

punktujące we 
współzawodnictwie sportowym 

organizowanym przez 
Ministerstwo Sportu, prowadzące 
działalność statutową w zakresie 
upowszechniania i popularyzacji 
sportu dzieci i młodzieŜy w tym 
we współpracy z placówkami 

oświaty

Szkolenie dzieci i 
młodzieŜy prowadzone 

przez uczniowskie kluby 
sportowe punktujące i 

nie punktujące we 
współzawodnictwie 

sportowym 
organizowanym przez 
Ministerstwo Sportu, 

prowadzące działalność 
statutową w zakresie 
upowszechniania i 

popularyzacji sportu 
dzieci i młodzieŜy w 
tym we współpracy z 
placówkami oświaty

W
1686/200

7
8 400,00 WSiT 30.01.2008

21.01.2
008



248
Uczniowski Klub 

Sportowy TRÓJKA

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Szkolenie dzieci i młodzieŜy 
prowadzone przez uczniowskie 
kluby sportowe punktujące i nie 

punktujące we 
współzawodnictwie sportowym 

organizowanym przez 
Ministerstwo Sportu, prowadzące 
działalność statutową w zakresie 
upowszechniania i popularyzacji 
sportu dzieci i młodzieŜy w tym 
we współpracy z placówkami 

oświaty

Szkolenie dzieci i 
młodzieŜy prowadzone 

przez uczniowskie kluby 
sportowe punktujące i 

nie punktujące we 
współzawodnictwie 

sportowym 
organizowanym przez 
Ministerstwo Sportu, 

prowadzące działalność 
statutową w zakresie 
upowszechniania i 

popularyzacji sportu 
dzieci i młodzieŜy w 
tym we współpracy z 
placówkami oświaty

W
1684/200

7
9 000,00 WSiT 30.01.2008

15.01.2
008

249
Uczniowski Klub 
Sportowy ORLIKI

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Szkolenie dzieci i młodzieŜy 
prowadzone przez uczniowskie 
kluby sportowe punktujące i nie 

punktujące we 
współzawodnictwie sportowym 

organizowanym przez 
Ministerstwo Sportu, prowadzące 
działalność statutową w zakresie 
upowszechniania i popularyzacji 
sportu dzieci i młodzieŜy w tym 
we współpracy z placówkami 

oświaty

Szkolenie dzieci i 
młodzieŜy prowadzone 

przez uczniowskie kluby 
sportowe punktujące i 

nie punktujące we 
współzawodnictwie 

sportowym 
organizowanym przez 
Ministerstwo Sportu, 

prowadzące działalność 
statutową w zakresie 
upowszechniania i 

popularyzacji sportu 
dzieci i młodzieŜy w 
tym we współpracy z 
placówkami oświaty

W
1586/200

7
16 200,00 WSiT 30.01.2008

30.01.2
008



250

Uczniowski Klub 
Sportowy 

GIMNAZJUM 20 
KODOKAN 
SZCZECIN

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Szkolenie dzieci i młodzieŜy 
prowadzone przez uczniowskie 
kluby sportowe punktujące i nie 

punktujące we 
współzawodnictwie sportowym 

organizowanym przez 
Ministerstwo Sportu, prowadzące 
działalność statutową w zakresie 
upowszechniania i popularyzacji 
sportu dzieci i młodzieŜy w tym 
we współpracy z placówkami 

oświaty

Szkolenie dzieci i 
młodzieŜy prowadzone 

przez uczniowskie kluby 
sportowe punktujące i 

nie punktujące we 
współzawodnictwie 

sportowym 
organizowanym przez 
Ministerstwo Sportu, 

prowadzące działalność 
statutową w zakresie 
upowszechniania i 

popularyzacji sportu 
dzieci i młodzieŜy w 
tym we współpracy z 
placówkami oświaty

W
1518/200

7
6 100,00 WSiT 30.01.2008

24.12.2
007

251

Międzyszkolny 
Uczniowski Klub 

Sportowy 
TORNADO

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Szkolenie dzieci i młodzieŜy 
prowadzone przez uczniowskie 
kluby sportowe punktujące i nie 

punktujące we 
współzawodnictwie sportowym 

organizowanym przez 
Ministerstwo Sportu, prowadzące 
działalność statutową w zakresie 
upowszechniania i popularyzacji 
sportu dzieci i młodzieŜy w tym 
we współpracy z placówkami 

oświaty

Szkolenie dzieci i 
młodzieŜy prowadzone 

przez uczniowskie kluby 
sportowe punktujące i 

nie punktujące we 
współzawodnictwie 

sportowym 
organizowanym przez 
Ministerstwo Sportu, 

prowadzące działalność 
statutową w zakresie 
upowszechniania i 

popularyzacji sportu 
dzieci i młodzieŜy w 
tym we współpracy z 
placówkami oświaty

W
1515/200

7
17 000,00 WSiT 30.01.2008

30.01.2
008



252
Uczniowski Klub 

Sportowy 
POGODNO

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Szkolenie dzieci i młodzieŜy 
prowadzone przez uczniowskie 
kluby sportowe punktujące i nie 

punktujące we 
współzawodnictwie sportowym 

organizowanym przez 
Ministerstwo Sportu, prowadzące 
działalność statutową w zakresie 
upowszechniania i popularyzacji 
sportu dzieci i młodzieŜy w tym 
we współpracy z placówkami 

oświaty

Szkolenie dzieci i 
młodzieŜy prowadzone 

przez uczniowskie kluby 
sportowe punktujące i 

nie punktujące we 
współzawodnictwie 

sportowym 
organizowanym przez 
Ministerstwo Sportu, 

prowadzące działalność 
statutową w zakresie 
upowszechniania i 

popularyzacji sportu 
dzieci i młodzieŜy w 
tym we współpracy z 
placówkami oświaty

W
1692/200

7
7 200,00 WSiT 30.01.2008

30.01.2
008

253
Uczniowski Klub 

Sportowy POMIAR

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Szkolenie dzieci i młodzieŜy 
prowadzone przez uczniowskie 
kluby sportowe punktujące i nie 

punktujące we 
współzawodnictwie sportowym 

organizowanym przez 
Ministerstwo Sportu, prowadzące 
działalność statutową w zakresie 
upowszechniania i popularyzacji 
sportu dzieci i młodzieŜy w tym 
we współpracy z placówkami 

oświaty

Szkolenie dzieci i 
młodzieŜy prowadzone 

przez uczniowskie kluby 
sportowe punktujące i 

nie punktujące we 
współzawodnictwie 

sportowym 
organizowanym przez 
Ministerstwo Sportu, 

prowadzące działalność 
statutową w zakresie 
upowszechniania i 

popularyzacji sportu 
dzieci i młodzieŜy w 
tym we współpracy z 
placówkami oświaty

W
1588/200

7
9 000,00 WSiT 30.01.2008

15.01.2
008



254
Uczniowski Klub 

Sportowy 
BŁYSKAWICA

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Szkolenie dzieci i młodzieŜy 
prowadzone przez uczniowskie 
kluby sportowe punktujące i nie 

punktujące we 
współzawodnictwie sportowym 

organizowanym przez 
Ministerstwo Sportu, prowadzące 
działalność statutową w zakresie 
upowszechniania i popularyzacji 
sportu dzieci i młodzieŜy w tym 
we współpracy z placówkami 

oświaty

Szkolenie dzieci i 
młodzieŜy prowadzone 

przez uczniowskie kluby 
sportowe punktujące i 

nie punktujące we 
współzawodnictwie 

sportowym 
organizowanym przez 
Ministerstwo Sportu, 

prowadzące działalność 
statutową w zakresie 
upowszechniania i 

popularyzacji sportu 
dzieci i młodzieŜy w 
tym we współpracy z 
placówkami oświaty

W
1587/200

7
8 100,00 WSiT 30.01.2008

22.01.2
008

255
Uczniowski Klub 

Sportowy TRÓJKA-
KOSZ

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Szkolenie dzieci i młodzieŜy 
prowadzone przez uczniowskie 
kluby sportowe punktujące i nie 

punktujące we 
współzawodnictwie sportowym 

organizowanym przez 
Ministerstwo Sportu, prowadzące 
działalność statutową w zakresie 
upowszechniania i popularyzacji 
sportu dzieci i młodzieŜy w tym 
we współpracy z placówkami 

oświaty

Szkolenie dzieci i 
młodzieŜy prowadzone 

przez uczniowskie kluby 
sportowe punktujące i 

nie punktujące we 
współzawodnictwie 

sportowym 
organizowanym przez 
Ministerstwo Sportu, 

prowadzące działalność 
statutową w zakresie 
upowszechniania i 

popularyzacji sportu 
dzieci i młodzieŜy w 
tym we współpracy z 
placówkami oświaty

W
1306/200

7
20 000,00 WSiT 30.01.2008



256
Uczniowski Klub 

Sportowy GRYFEK

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Szkolenie dzieci i młodzieŜy 
prowadzone przez uczniowskie 
kluby sportowe punktujące i nie 

punktujące we 
współzawodnictwie sportowym 

organizowanym przez 
Ministerstwo Sportu, prowadzące 
działalność statutową w zakresie 
upowszechniania i popularyzacji 
sportu dzieci i młodzieŜy w tym 
we współpracy z placówkami 

oświaty

Szkolenie dzieci i 
młodzieŜy prowadzone 

przez uczniowskie kluby 
sportowe punktujące i 

nie punktujące we 
współzawodnictwie 

sportowym 
organizowanym przez 
Ministerstwo Sportu, 

prowadzące działalność 
statutową w zakresie 
upowszechniania i 

popularyzacji sportu 
dzieci i młodzieŜy w 
tym we współpracy z 
placówkami oświaty

W
1690/200

7
4 700,00 WSiT 30.01.2008

25.01.2
008

257
Uczniowski Klub 

Sportowy 
OSIEMNASTKA

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Szkolenie dzieci i młodzieŜy 
prowadzone przez uczniowskie 
kluby sportowe punktujące i nie 

punktujące we 
współzawodnictwie sportowym 

organizowanym przez 
Ministerstwo Sportu, prowadzące 
działalność statutową w zakresie 
upowszechniania i popularyzacji 
sportu dzieci i młodzieŜy w tym 
we współpracy z placówkami 

oświaty

Szkolenie dzieci i 
młodzieŜy prowadzone 

przez uczniowskie kluby 
sportowe punktujące i 

nie punktujące we 
współzawodnictwie 

sportowym 
organizowanym przez 
Ministerstwo Sportu, 

prowadzące działalność 
statutową w zakresie 
upowszechniania i 

popularyzacji sportu 
dzieci i młodzieŜy w 
tym we współpracy z 
placówkami oświaty

W
1688/200

7
10 700,00 WSiT 30.01.2008

21.01.2
008



258
Uczniowski Klub 
Sportowy SP 11 

STAL

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Szkolenie dzieci i młodzieŜy 
prowadzone przez uczniowskie 
kluby sportowe punktujące i nie 

punktujące we 
współzawodnictwie sportowym 

organizowanym przez 
Ministerstwo Sportu, prowadzące 
działalność statutową w zakresie 
upowszechniania i popularyzacji 
sportu dzieci i młodzieŜy w tym 
we współpracy z placówkami 

oświaty

Szkolenie dzieci i 
młodzieŜy prowadzone 

przez uczniowskie kluby 
sportowe punktujące i 

nie punktujące we 
współzawodnictwie 

sportowym 
organizowanym przez 
Ministerstwo Sportu, 

prowadzące działalność 
statutową w zakresie 
upowszechniania i 

popularyzacji sportu 
dzieci i młodzieŜy w 
tym we współpracy z 
placówkami oświaty

W
1687/200

7
7 000,00 WSiT 30.01.2008

30.01.2
008

259
Uczniowski Klub 

Sportowy ISKIERKA

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Szkolenie dzieci i młodzieŜy 
prowadzone przez uczniowskie 
kluby sportowe punktujące i nie 

punktujące we 
współzawodnictwie sportowym 

organizowanym przez 
Ministerstwo Sportu, prowadzące 
działalność statutową w zakresie 
upowszechniania i popularyzacji 
sportu dzieci i młodzieŜy w tym 
we współpracy z placówkami 

oświaty

Szkolenie dzieci i 
młodzieŜy prowadzone 

przez uczniowskie kluby 
sportowe punktujące i 

nie punktujące we 
współzawodnictwie 

sportowym 
organizowanym przez 
Ministerstwo Sportu, 

prowadzące działalność 
statutową w zakresie 
upowszechniania i 

popularyzacji sportu 
dzieci i młodzieŜy w 
tym we współpracy z 
placówkami oświaty

W
1519/200

7
4 400,00 WSiT 30.01.2008

17.01.2
008



260
Uczniowski Klub 

Sportowy 
SKORPION

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Szkolenie dzieci i młodzieŜy 
prowadzone przez uczniowskie 
kluby sportowe punktujące i nie 

punktujące we 
współzawodnictwie sportowym 

organizowanym przez 
Ministerstwo Sportu, prowadzące 
działalność statutową w zakresie 
upowszechniania i popularyzacji 
sportu dzieci i młodzieŜy w tym 
we współpracy z placówkami 

oświaty

Szkolenie dzieci i 
młodzieŜy prowadzone 

przez uczniowskie kluby 
sportowe punktujące i 

nie punktujące we 
współzawodnictwie 

sportowym 
organizowanym przez 
Ministerstwo Sportu, 

prowadzące działalność 
statutową w zakresie 
upowszechniania i 

popularyzacji sportu 
dzieci i młodzieŜy w 
tym we współpracy z 
placówkami oświaty

W
1589/200

7
4 600,00 WSiT 30.01.2008

29.01.2
008

261
Uczniowski Klub 

Sportowy RONDO

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Szkolenie dzieci i młodzieŜy 
prowadzone przez uczniowskie 
kluby sportowe punktujące i nie 

punktujące we 
współzawodnictwie sportowym 

organizowanym przez 
Ministerstwo Sportu, prowadzące 
działalność statutową w zakresie 
upowszechniania i popularyzacji 
sportu dzieci i młodzieŜy w tym 
we współpracy z placówkami 

oświaty

Szkolenie dzieci i 
młodzieŜy prowadzone 

przez uczniowskie kluby 
sportowe punktujące i 

nie punktujące we 
współzawodnictwie 

sportowym 
organizowanym przez 
Ministerstwo Sportu, 

prowadzące działalność 
statutową w zakresie 
upowszechniania i 

popularyzacji sportu 
dzieci i młodzieŜy w 
tym we współpracy z 
placówkami oświaty

W
1685/200

7
7 400,00 WSiT 30.01.2008

29.01.2
008



262
Uczniowski Klub 

Sportowy 
TRZYNASTKA

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Szkolenie dzieci i młodzieŜy 
prowadzone przez uczniowskie 
kluby sportowe punktujące i nie 

punktujące we 
współzawodnictwie sportowym 

organizowanym przez 
Ministerstwo Sportu, prowadzące 
działalność statutową w zakresie 
upowszechniania i popularyzacji 
sportu dzieci i młodzieŜy w tym 
we współpracy z placówkami 

oświaty

Szkolenie dzieci i 
młodzieŜy prowadzone 

przez uczniowskie kluby 
sportowe punktujące i 

nie punktujące we 
współzawodnictwie 

sportowym 
organizowanym przez 
Ministerstwo Sportu, 

prowadzące działalność 
statutową w zakresie 
upowszechniania i 

popularyzacji sportu 
dzieci i młodzieŜy w 
tym we współpracy z 
placówkami oświaty

W
1622/200

7
5 800,00 WSiT 30.01.2008

01.02.2
008

263

Międzyszkolny 
Kolarski Uczniowski 

Klub Sportowy 
SPRINT

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Organizacja cyklicznych imprez 
sportowych w dyscyplinach:biegi, 

kolarstwo, pływanie

Organizacja 
cyklicznych imprez 

sportowych w 
dyscyplinach:biegi, 
kolarstwo, pływanie

W
1623/200

7
6 620,00 WSiT 07.10.2007

20.12.2
007

264

Międzyszkolny 
Uczniowski Klub 

Sportowy 
TORNADO

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Organizacja imprez sportowych 
na terenie Szczecina

Organizacja imprez 
sportowych na terenie 

Szczecina
W

1626/200
7

5 000,00 WSiT 25.06.2007

265
Uczniowski Klub 

Sportowy 
SZMARAGD

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Organizacja imprez sportowych 
na terenie Szczecina

Organizacja imprez 
sportowych na terenie 

Szczecina
W

1625/200
7

6 000,00 WSiT 25.07.2007
04.07.2

007

266
Międzyszkolny Klub 

Sportowy KUSY

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Organizacja imprez sportowych 
na terenie Szczecina

Organizacja imprez 
sportowych na terenie 

Szczecina
W

1624/200
7

15 000,00 WSiT 15.05.2007



267
Międzyszkolny Klub 

Sportowy KUSY

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Międzynarodowa wymiana dzieci 
i młodzieŜy: udział w 

międzynarodowych zawodach 
sportowych

Międzynarodowa 
wymiana dzieci i 

młodzieŜy: udział w 
międzynarodowych 

zawodach sportowych

W
2089/200

7
2 000,00 WSiT 30.07.2007

30.07.2
007

268
Miejski Klub 

Pływacki

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Międzynarodowa wymiana dzieci 
i młodzieŜy: udział w 

międzynarodowych zawodach 
sportowych

Międzynarodowa 
wymiana dzieci i 

młodzieŜy: udział w 
międzynarodowych 

zawodach sportowych

W
2091/200

7
4 000,00 WSiT 30.11.2007

21.11.2
007

269
Miejski Klub 

Pływacki

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Międzynarodowa wymiana dzieci 
i młodzieŜy: udział w 

międzynarodowych zawodach 
sportowych

Międzynarodowa 
wymiana dzieci i 

młodzieŜy: udział w 
międzynarodowych 

zawodach sportowych

W
2091/200

7
2 000,00 WSiT 30.11.2007

21.11.2
007

270
Miejski Klub 

Pływacki

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Międzynarodowa wymiana dzieci 
i młodzieŜy: udział w 

międzynarodowych zawodach 
sportowych

Międzynarodowa 
wymiana dzieci i 

młodzieŜy: udział w 
międzynarodowych 

zawodach sportowych

W
2091/200

7
2 000,00 WSiT 30.11.2007

21.11.2
007



271
Miejski Klub 

Pływacki

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Szkolenie w dyscyplinach 
olimpijskich i paraolimpijskich 
uznanych jako prirytetowe ze 
względu na osiąganą rangę 
sportową, wyniki, warunki 

kadrowe i bazowe, 
widowiskowość imprez 
sportowych, promocję i 

społeczne zapotrzebowanie, z 
przeznaczeniem na 

dofinansowanie szkolenia, 
organizacji i udziału w turniejach, 

mityngach i rozgrywkach

Szkolenie w 
dyscyplinach 
olimpijskich i 

paraolimpijskich 
uznanych jako 

prirytetowe ze względu 
na osiąganą rangę 
sportową, wyniki, 
warunki kadrowe i 

bazowe, 
widowiskowość imprez 
sportowych, promocję i 

społeczne 
zapotrzebowanie, z 
przeznaczeniem na 

dofinansowanie 
szkolenia, organizacji i 
udziału w turniejach, 

mityngach i 
rozgrywkach

W
2005/200

7
50 000,00 WSiT 30.01.2008

29.01.2
008

272
Uczniowski Klub 

Sportowy 
TRYGŁAW

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Szkolenie dzieci i młodzieŜy 
prowadzone przez uczniowskie 
kluby sportowe punktujące i nie 

punktujące we 
współzawodnictwie sportowym 

organizowanym przez 
Ministerstwo Sportu, prowadzące 
działalność statutową w zakresie 
upowszechniania i popularyzacji 
sportu dzieci i młodzieŜy w tym 
we współpracy z placówkami 

oświaty

Szkolenie dzieci i 
młodzieŜy prowadzone 

przez uczniowskie kluby 
sportowe punktujące i 

nie punktujące we 
współzawodnictwie 

sportowym 
organizowanym przez 
Ministerstwo Sportu, 

prowadzące działalność 
statutową w zakresie 
upowszechniania i 

popularyzacji sportu 
dzieci i młodzieŜy w 
tym we współpracy z 
placówkami oświaty

W
2636/200

7
7 000,00 WSiT 30.01.2008

30.01.2
008



273
Uczniowski Klub 

Sportowy KALINKA 
51

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Szkolenie dzieci i młodzieŜy 
prowadzone przez uczniowskie 
kluby sportowe punktujące i nie 

punktujące we 
współzawodnictwie sportowym 

organizowanym przez 
Ministerstwo Sportu, prowadzące 
działalność statutową w zakresie 
upowszechniania i popularyzacji 
sportu dzieci i młodzieŜy w tym 
we współpracy z placówkami 

oświaty

Szkolenie dzieci i 
młodzieŜy prowadzone 

przez uczniowskie kluby 
sportowe punktujące i 

nie punktujące we 
współzawodnictwie 

sportowym 
organizowanym przez 
Ministerstwo Sportu, 

prowadzące działalność 
statutową w zakresie 
upowszechniania i 

popularyzacji sportu 
dzieci i młodzieŜy w 
tym we współpracy z 
placówkami oświaty

W
2637/200

7
9 000,00 WSiT 30.01.2008

31.01.2
008

274
Uczniowski Klub 

Sportowy BUKOWE 
29

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Szkolenie dzieci i młodzieŜy 
prowadzone przez uczniowskie 
kluby sportowe punktujące i nie 

punktujące we 
współzawodnictwie sportowym 

organizowanym przez 
Ministerstwo Sportu, prowadzące 
działalność statutową w zakresie 
upowszechniania i popularyzacji 
sportu dzieci i młodzieŜy w tym 
we współpracy z placówkami 

oświaty

Szkolenie dzieci i 
młodzieŜy prowadzone 

przez uczniowskie kluby 
sportowe punktujące i 

nie punktujące we 
współzawodnictwie 

sportowym 
organizowanym przez 
Ministerstwo Sportu, 

prowadzące działalność 
statutową w zakresie 
upowszechniania i 

popularyzacji sportu 
dzieci i młodzieŜy w 
tym we współpracy z 
placówkami oświaty

W
2638/200

7
2 000,00 WSiT 30.01.2008

30.01.2
008



275
Uczniowski Klub 

Sportowy TRÓJKA-
KOSZ

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Animator Sportu dzieci i 
młodzieŜy w Osiedlowych 

Klubach Sportowych i 
Uczniowskich Klubach 

Sportowych

Animator Sportu dzieci i 
młodzieŜy w 

Osiedlowych Klubach 
Sportowych i 

Uczniowskich Klubach 
Sportowych

W
3064/200

7
5 250,00 WSiT 30.01.2008

276
Uczniowski Klub 

Sportowy 
BŁĘKITNA

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Animator Sportu dzieci i 
młodzieŜy w Osiedlowych 

Klubach Sportowych i 
Uczniowskich Klubach 

Sportowych

Animator Sportu dzieci i 
młodzieŜy w 

Osiedlowych Klubach 
Sportowych i 

Uczniowskich Klubach 
Sportowych

W
3063/200

7
2 000,00 WSiT 30.01.2008

14.01.2
008

277
Uczniowski Klub 

Sportowy 
OSIEMNASTKA

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Animator Sportu dzieci i 
młodzieŜy w Osiedlowych 

Klubach Sportowych i 
Uczniowskich Klubach 

Sportowych

Animator Sportu dzieci i 
młodzieŜy w 

Osiedlowych Klubach 
Sportowych i 

Uczniowskich Klubach 
Sportowych

W
3065/200

7
3 750,00 WSiT 30.01.2008

08.02.2
008

278
Uczniowski Klub 

Sportowy RONDO

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Animator Sportu dzieci i 
młodzieŜy w Osiedlowych 

Klubach Sportowych i 
Uczniowskich Klubach 

Sportowych

Animator Sportu dzieci i 
młodzieŜy w 

Osiedlowych Klubach 
Sportowych i 

Uczniowskich Klubach 
Sportowych

W
3066/200

7
4 000,00 WSiT 30.01.2008

30.01.2
008

279
Uczniowski Klub 
Sportowy ORLIKI

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Animator Sportu dzieci i 
młodzieŜy w Osiedlowych 

Klubach Sportowych i 
Uczniowskich Klubach 

Sportowych

Animator Sportu dzieci i 
młodzieŜy w 

Osiedlowych Klubach 
Sportowych i 

Uczniowskich Klubach 
Sportowych

W
3067/200

7
5 250,00 WSiT 30.01.2008

30.01.2
008

280

Międzyszkolny 
Uczniowski Klub 

Sportowy 
TORNADO

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Animator Sportu dzieci i 
młodzieŜy w Osiedlowych 

Klubach Sportowych i 
Uczniowskich Klubach 

Sportowych

Animator Sportu dzieci i 
młodzieŜy w 

Osiedlowych Klubach 
Sportowych i 

Uczniowskich Klubach 
Sportowych

W
3069/200

7
6 000,00 WSiT 30.01.2008

30.01.2
008



281
Miejski Klub 

Pływacki

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Szkolenie zawodników, członków 
kadry narodowej, objętych 
programami przygotowań 

olimpijskich i paraolimpijskich do 
Igrzysk Olimpijskich Pekin 2008 

(zawodników objętych 
Programem Stypendialnym na 

podstawie Uchwały Nr LI/971/06 
Rady Miasta)

Szkolenie zawodników, 
członków kadry 

narodowej, objętych 
programami 
przygotowań 
olimpijskich i 

paraolimpijskich do 
Igrzysk Olimpijskich 

Pekin 2008 
(zawodników objętych 

Programem 
Stypendialnym na 

podstawie Uchwały Nr 
LI/971/06 Rady Miasta)

W
2832/200

7
42 500,00 WSiT 30.01.2008

29.01.2
008

282
Międzyszkolny Klub 

Sportowy KUSY

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Szkolenie zawodników, członków 
kadry narodowej, objętych 
programami przygotowań 

olimpijskich i paraolimpijskich do 
Igrzysk Olimpijskich Pekin 2008 

(zawodników objętych 
Programem Stypendialnym na 

podstawie Uchwały Nr LI/971/06 
Rady Miasta)

Szkolenie zawodników, 
członków kadry 

narodowej, objętych 
programami 
przygotowań 
olimpijskich i 

paraolimpijskich do 
Igrzysk Olimpijskich 

Pekin 2008 
(zawodników objętych 

Programem 
Stypendialnym na 

podstawie Uchwały Nr 
LI/971/06 Rady Miasta)

W
2833/200

7
11 808,00 WSiT 30.01.2008

28.01.2
008

283
Miejski Klub 

Pływacki

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Organizacja imprez sportowych 
na terenie Szczecina

Organizacja imprez 
sportowych na terenie 

Szczecina
W

4277/200
7

5 000,00 WSiT 30.01.2008
29.01.2

008

284
Międzyszkolny Klub 

Sportowy KUSY

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Organizacja imprez sportowych 
na terenie Szczecina

Organizacja imprez 
sportowych na terenie 

Szczecina
W

4279/200
7

25 000,00 WSiT 27.11.2007
28.11.2

007



285
Uczniowski Klub 

Sportowy KALINKA 
51 - zadanie nr 1

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Szkolenie kadry trenerskiej i 
instruktorskiej: Zadanie nr 1 - 

Organizacja i przeprowadzenie 
szkoleń trenerów i instruktorów 
dyscyplin sportowych; Zadanie 

nr 2 - Organizacja i 
przeprowadzenie kursów na 

instruktora sportu

Szkolenie kadry 
trenerskiej i 

instruktorskiej: Zadanie 
nr 1 - Organizacja i 
przeprowadzenie 
szkoleń trenerów i 

instruktorów dyscyplin 
sportowych; Zadanie nr 

2 - Organizacja i 
przeprowadzenie 

kursów na instruktora 
sportu

W
4281/200

7
24 000,00 WSiT 30.01.2008

14.01.2
008

286
Uczniowski Klub 

Sportowy KALINKA 
51 - zadanie nr 2

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Szkolenie kadry trenerskiej i 
instruktorskiej: Zadanie nr 1 - 

Organizacja i przeprowadzenie 
szkoleń trenerów i instruktorów 
dyscyplin sportowych; Zadanie 

nr 2 - Organizacja i 
przeprowadzenie kursów na 

instruktora sportu

Szkolenie kadry 
trenerskiej i 

instruktorskiej: Zadanie 
nr 1 - Organizacja i 
przeprowadzenie 
szkoleń trenerów i 

instruktorów dyscyplin 
sportowych; Zadanie nr 

2 - Organizacja i 
przeprowadzenie 

kursów na instruktora 
sportu

W
4280/200

7
10 000,00 WSiT 30.01.2008

14.01.2
008

287

Uczniowski Klub 
Sportowy 

TRYGŁAW - Gryf 
Maraton MTB

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Organizacja imprez Sportowych 
w Szczecinie a) Gryf Maraton 

MTB; b)Międzynarodowe Zawody 
Jeździeckie w Skokach przez 

Przeszkody

Organizacja imprez 
Sportowych w 

Szczecinie a) Gryf 
Maraton MTB; 

b)Międzynarodowe 
Zawody Jeździeckie w 

Skokach przez 
Przeszkody

W
4819/200

7
10 000,00 WSiT 23.10.2007



288

Uczniowski Klub 
Sportowy 47 JUDO 
BUSHIDO-MORUS - 

zadanie nr 2

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Organizacja imprez sportowych 
w Szczecinie Zadanie nr 1 - Bieg 

Noworoczny; Zadanie nr 2 - 
Międzynarodowy Turniej Judo 

Dzieci i Młodzików z okazji 
Święta Niepodległości

Organizacja imprez 
sportowych w 

Szczecinie Zadanie nr 1 
- Bieg Noworoczny; 

Zadanie nr 2 - 
Międzynarodowy 

Turniej Judo Dzieci i 
Młodzików z okazji 
Święta Niepodległości

W
6010/200

7
10 000,00 WSiT 23.12.2007

289
Miejski Klub 

Pływacki - Zadanie 
nr 1

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Zadanie 1 - Udział w 
ogólnopolskich konsultacjach 

szkoleniowych w pływaniu; 
Zadanie 2 - Udział w 
międzynarodowych 

konsultacjach szkoleniowych w 
Ŝeglarstwie

Zadanie 1 - Udział w 
ogólnopolskich 
konsultacjach 

szkoleniowych w 
pływaniu; Zadanie 2 - 

Udział w 
międzynarodowych 

konsultacjach 
szkoleniowych w 
Ŝeglarstwie

W
6196/200

7
40 000,00 WSiT 30.01.2008

29.01.2
008

290
Międzyszkolny Klub 

Sportowy KUSY 
zadanie nr 1

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu

Organizacja imprez sportowych 
w Szczecinie 1) 

Międzypaństwowy Mecz w 
futsalu; 2) II Ogólnopolski 

Puchar w Szermierce; 3) 20 
Ogólnopolski Mikołajkowy 

Turniej piłki ręcznej; 4) Halowy 
Turniej Piłki noŜnej trampkarzy 

starszych 

Organizacja imprez 
sportowych w 
Szczecinie 1) 

Międzypaństwowy Mecz 
w futsalu; 2) II 

Ogólnopolski Puchar w 
Szermierce; 3) 20 

Ogólnopolski 
Mikołajkowy Turniej 

piłki ręcznej; 4) Halowy 
Turniej Piłki noŜnej 

trampkarzy starszych 

W
6190/200

7
4 000,00 WSiT 19.01.2008

28.01.2
008

291

Polskie 
Towarzystwo 

Schronisk 
Młodzie Ŝowych

krajoznawstwo oraz 
wypoczynek  dzieci 

i młodzieŜy

promocja turystyki wśród dzieci i 
młodzieŜy

Konkurs"Piękno 
przyrody i architektury 

Szczecina oraz 
najbliŜszych okolic"

wsparc
ieOKO

2612/200
7

2.000,00 WSiT 2.07.2007
14.11.2

007



292
Międzyszkolny Klub 
Sportowy "Wiking"

krajoznawstwo oraz 
wypoczynek  dzieci 

i młodzieŜy

promocja turystyki wśród dzieci i 
młodzieŜy

Szczecińska Szkoła 
Turystyki

wsparc
ieOKO

2 000,00 WSiT 4.12.2007
6.12.20

07

293
Forum Turystyki 

Regionów

krajoznawstwo oraz 
wypoczynek  dzieci 

i młodzieŜy

promocja turystyki wśród dzieci i 
młodzieŜy

Szkolna Giełda 
Turystyczna "Przygoda"

wsparc
ie 

OKO

2171/200
7

3 720,00 WSiT 25.06.2007
15.11.2

007

294
Fundacja Flis 

Odrzański

krajoznawstwo oraz 
wypoczynek  dzieci 

i młodzieŜy

promocja turystyki wśród dzieci i 
młodzieŜy

Impreza towarzysząca 
The Tall Ships Races

wsparc
ie 

OKO

2769/200
7

11 000,00 WSiT 6.09.2007
15.11.2

007

295
Stowarzyszenie 

Orkiestra Jazzowa

kultura, sztuka, 
ochrona dóbr 

kultury i tradycji

Przygotowanie i realizacja 
całorocznego programu działań 

kulturotwórczych i artystycznych.

Międzynarodowy 
Festiwal "Zmagania 

Jazzowe"
W

1299/200
7

100 000,00 WK 29.01.2008
05.03.2

008

296
Stowarzyszenie 

OFFicyna

kultura, sztuka, 
ochrona dóbr 

kultury i tradycji

Przygotowanie i realizacja 
całorocznego programu działań 

kulturotwórczych i artystycznych.

Przygotowanie i 
realizacja całorocznego 

programu działań 
kulturotwórczych i 

artystycznych

W
1303/200

7
70 000,00 WK 30.01.2008

28.03.2
008

297

Stowarzyszenie 
Przyjaciół Wilna, 
Ziemi Wile ńskiej, 
Nowogródzkiej i 
Polesia " Świte ź"

kultura, sztuka, 
ochrona dóbr 

kultury i tradycji

Przygotowanie i realizacja 
imprez, wydarzeń, przedsięwzięć 

i działań w zakresie kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i 

tradycji 

Kaziuk Wileński 2007 W
1344/200

7
9 000,00 WK 27.03.2007

27.03.2
007

298 Fundacja Balet
kultura, sztuka, 
ochrona dóbr 

kultury i tradycji

Przygotowanie i realizacja 
imprez, wydarzeń, przedsięwzięć 

i działań w zakresie kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i 

tradycji 

VI Ogólnopolski 
Konkurs Baletowy 

"Złote Pointy 2007" i 
Międzynarodowa Gala 
Gwiazd Baletu 2007

W
1355/200

7
30 000,00 WK 30.04.2007

05.06.2
007

299
Fundacja Na Rzecz 

Instrumentów 
Dętych

kultura, sztuka, 
ochrona dóbr 

kultury i tradycji

Przygotowanie i realizacja 
imprez, wydarzeń, przedsięwzięć 

i działań w zakresie kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i 

tradycji 

V Międzynarodowy 
Festiwal Saksofonowy

W
1385/200

7
20 000,00 WK 15.06.2007

19.09.2
007



300
Make It Funky 

Production

kultura, sztuka, 
ochrona dóbr 

kultury i tradycji

Przygotowanie i realizacja 
imprez, wydarzeń, przedsięwzięć 

i działań w zakresie kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i 

tradycji 

Inspiracje '07 W
1383/200

7
51 000,00 WK 31.05.2007

17.07.2
007

301
Make It Funky 

Production

kultura, sztuka, 
ochrona dóbr 

kultury i tradycji

Przygotowanie i realizacja 
imprez, wydarzeń, przedsięwzięć 

i działań w zakresie kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i 

tradycji 

Pamiętamy o 
Tischnerze

W
1386/200

7
30 000,00 WK 15.05.2007

17.07.2
007

302
Stowarzyszenie 

OFFicyna

kultura, sztuka, 
ochrona dóbr 

kultury i tradycji

Przygotowanie i realizacja 
imprez, wydarzeń, przedsięwzięć 

i działań w zakresie kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i 

tradycji 

Opracowanie i wydanie 
ksiąŜki "Mariasz" Artura 
Daniela Liskowackiego

W
2941/200

7
8 000,00 WK 30.10.2007

23.11.2
007

303

Stowarzyszenie na 
rzecz Wzbogacenia i 

Rozwoju śycia 
Kulturalno 

Społecznego 
Szczecina - Klub 

Storrady    

kultura, sztuka, 
ochrona dóbr 

kultury i tradycji

Przygotowanie i realizacja 
imprez, wydarzeń, przedsięwzięć 

i działań w zakresie kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i 

tradycji 

Krajobraz miasta jako 
pejzaŜ kultury

W
3413/200

7
          5 000,00    WK 29.10.2007

15.11.2
007

304
Fundacja Pod 

Sukniami

kultura, sztuka, 
ochrona dóbr 

kultury i tradycji

Przygotowanie i realizacja 
imprez, wydarzeń, przedsięwzięć 

i działań w zakresie kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i 

tradycji 

Wystawa Krzysztofa 
Wojnickiego "Konie", 

warsztaty bębniarskie, 
koncert "Ach! Jak 

cudowna jest Panama"

W
2688/200

7
        15 000,00    WK 30.10.2007

30.10.2
007

305

Stowarzyszenie 
Studentów 

WyŜszych Uczelni 
Szczecina 

"Studentus"

kultura, sztuka, 
ochrona dóbr 

kultury i tradycji

Przygotowanie i realizacja 
imprez, wydarzeń, przedsięwzięć 

i działań w zakresie kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i 

tradycji 

Juwenalia 2007 W
2567/200

7
        40 000,00    WK 26.06.2007

25.07.2
007



306
Stowarzyszenie 

OFFicyna

kultura, sztuka, 
ochrona dóbr 

kultury i tradycji

Przygotowanie i realizacja 
imprez, wydarzeń, przedsięwzięć 

i działań w zakresie kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i 

tradycji 

DokumentART - 
European Film Festival

W
2952/200

7
40 000,00 WK 26.10.2007

23.11.2
007

307

Stowarzyszenie 
Teatr Kana 
Uniwersytet 
Szczeciński

kultura, sztuka, 
ochrona dóbr 

kultury i tradycji

Przygotowanie i realizacja 
imprez, wydarzeń, przedsięwzięć 

i działań w zakresie kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i 

tradycji 

Międzynarodowy 
Festiwal Muzyki 

Improwizowanej i 
Eksperymentalnej 

Musica Genera Festival 
2007

W
2531/200

7
        50 000,00    WK 26.06.2007

20.07.2
007

308
Fundacja Kultury i 

Sportu 
"Prawobrze Ŝe"

kultura, sztuka, 
ochrona dóbr 

kultury i tradycji

Przygotowanie i realizacja 
imprez, wydarzeń, przedsięwzięć 

i działań w zakresie kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i 

tradycji 

"Powitanie lata" - 
prezentacja 

amatorskiego ruchu 
artystycznego

W
2520/200

7
          6 000,00    WK 29.06.2007

29.06.2
007

309

Stowarzyszenie 
Aktywno ści 
Kulturalnej 
"Gamba"

kultura, sztuka, 
ochrona dóbr 

kultury i tradycji

Przygotowanie i realizacja 
imprez, wydarzeń, przedsięwzięć 

i działań w zakresie kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i 

tradycji 

Jubileusz 20-lecia 
Grupy Artystycznej 

"Arfik"
W

2534/200
7

15 000,00 WK 30.10.2007
30.11.2

007

310
Związek Ukrai ńców 
w Polsce Oddział w 

Szczecinie

kultura, sztuka, 
ochrona dóbr 

kultury i tradycji

Przygotowanie i realizacja 
imprez, wydarzeń, przedsięwzięć 

i działań w zakresie kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i 

tradycji 

XI Dni Kultury 
Ukraińskiej - "Karjina 

Mrij"
W

2936/200
7

30 000,00 WK 12.07.2007
13.08.2

007

311
Stowarzyszenie 

Uniwersytet 
Trzeciego Wieku

kultura, sztuka, 
ochrona dóbr 

kultury i tradycji

Przygotowanie i realizacja 
imprez, wydarzeń, przedsięwzięć 

i działań w zakresie kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i 

tradycji 

"śaglowce świata w 
obiektywie seniora" - 

wystawa fotograficzna
W

2569/200
7

3 000,00 WK 26.10.2007
26.10.2

007

312
Związek Polskich 

Artystów Plastyków

kultura, sztuka, 
ochrona dóbr 

kultury i tradycji

Przygotowanie i realizacja 
imprez, wydarzeń, przedsięwzięć 

i działań w zakresie kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i 

tradycji 

Cykl wystaw w Galerii 
Kierat 1 w ramach 
obchodów 60-lecia 

Szczecińskiego Okręgu 
ZPAP

W
2525/200

7
5 000,00 WK 01.10.2007

19.10.2
007



313
Fundacja Pogotowie 

Teatralne

kultura, sztuka, 
ochrona dóbr 

kultury i tradycji

Przygotowanie i realizacja 
imprez, wydarzeń, przedsięwzięć 

i działań w zakresie kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i 

tradycji 

"Teatr dla okruszków" W
2565/200

7
20 000,00 WK 30.10.2007

23.11.2
007

314

Towarzystwo 
Społeczno-

Kulturalne śydów w 
Polsce

kultura, sztuka, 
ochrona dóbr 

kultury i tradycji

Przygotowanie i realizacja 
imprez, wydarzeń, przedsięwzięć 

i działań w zakresie kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i 

tradycji 

II Międzynarodowy 
Zjazd śydowskiej 

Emigracji ze Szczecina 
"Reunion 2007"

W
2563/200

7
20 000,00 WK 30.07.2007

09.08.2
007

315
Szczecińskie 
Towarzystwo 

Przyjaciół Sztuki

kultura, sztuka, 
ochrona dóbr 

kultury i tradycji

Przygotowanie i realizacja 
imprez, wydarzeń, przedsięwzięć 

i działań w zakresie kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i 

tradycji 

Przedstawienie 
teatralne pt. Klara i 
Robert Schumann"

W
2515/200

7
32 500,00 WK 26.06.2007

26.06.2
007

316
Stowarzyszenie 

Pałacowe

kultura, sztuka, 
ochrona dóbr 

kultury i tradycji

Przygotowanie i realizacja 
imprez, wydarzeń, przedsięwzięć 

i działań w zakresie kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i 

tradycji 

IV Szczeciński Festiwal 
Muzyki Dawnej "Musica 

Sacra 2007"
W

2545/200
7

20 000,00 WK 02.07.2007
02.07.2

007

317
Stowarzyszenie 

Operahaus

kultura, sztuka, 
ochrona dóbr 

kultury i tradycji

Przygotowanie i realizacja 
imprez, wydarzeń, przedsięwzięć 

i działań w zakresie kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i 

tradycji 

Festiwal Myśli 
Drukowanej

W
5244/200

7
12 000,00 WK 24.01.2008

19.03.2
008

318
Stowarzyszenie 

Architektów 
Polskich

kultura, sztuka, 
ochrona dóbr 

kultury i tradycji

Przygotowanie i realizacja 
imprez, wydarzeń, przedsięwzięć 

i działań w zakresie kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i 

tradycji 

Westival - Sztuka 
Architektury

W
5247/200

7
16 500,00 WK 14.01.2008

21.02.2
008

319
Stowarzyszenie 

Twórców i 
Producentów Sztuki

kultura, sztuka, 
ochrona dóbr 

kultury i tradycji

Przygotowanie i realizacja 
imprez, wydarzeń, przedsięwzięć 

i działań w zakresie kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i 

tradycji 

Europejskie Noce 
Kinematografii

W
5246/200

7
4 000,00 WK 30.01.2008

21.03.2
008



320

Stowarzyszenie 
Naukowe 

Archeologów 
Polskich

kultura, sztuka, 
ochrona dóbr 

kultury i tradycji

Przygotowanie i realizacja 
imprez, wydarzeń, przedsięwzięć 

i działań w zakresie kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i 

tradycji 

XVI Sesja 
Pomorzoznawcza

W
5146/200

7
4 000,00 WK 13.12.2007

13.12.2
007

321
Stiowarzyszenie 

Zachęta

kultura, sztuka, 
ochrona dóbr 

kultury i tradycji

Przygotowanie i realizacja 
imprez, wydarzeń, przedsięwzięć 

i działań w zakresie kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i 

tradycji 

Festiwal Sztuki Młodych 
"Przeciąg"

W
5148/200

7
5 000,00 WK 11.01.2008

29.01.2
008

322
Fundacja Pogotowie 

Teatralne

kultura, sztuka, 
ochrona dóbr 

kultury i tradycji

Przygotowanie i realizacja 
imprez, wydarzeń, przedsięwzięć 

i działań w zakresie kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i 

tradycji 

Bajkowy Szpital W
5162/200

7
16 000,00 WK 30.01.2008

03.03.2
008

323
Fundacja Kultury i 

Sportu 
"Prawobrze Ŝe"

kultura, sztuka, 
ochrona dóbr 

kultury i tradycji

Przygotowanie i realizacja 
imprez, wydarzeń, przedsięwzięć 

i działań w zakresie kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i 

tradycji 

Wystawa populryzująca 
Pomnik Niepodległości 

w Szczecinie
W

5175/200
7

4 500,00 WK 29.01.2008
25.02.2

008

324
Make It Funky 

Production

kultura, sztuka, 
ochrona dóbr 

kultury i tradycji

Przygotowanie i realizacja 
imprez, wydarzeń, przedsięwzięć 

i działań w zakresie kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i 

tradycji 

Kultura Gniewu W
5214/200

7
8 000,00 WK 31.12.2007

09.01.2
008

325
Stiowarzyszenie 

Zachęta

kultura, sztuka, 
ochrona dóbr 

kultury i tradycji

Przygotowanie i realizacja 
imprez, wydarzeń, przedsięwzięć 

i działań w zakresie kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i 

tradycji 

Budowa Kolekcji i 
wystawa

W
5158/200

7
80 000,00 WK 30.01.2008

25.04.2
008

326
Szczecińskie 
Towarzystwo 

Przyjaciół Sztuki

kultura, sztuka, 
ochrona dóbr 

kultury i tradycji

Przygotowanie i realizacja 
imprez, wydarzeń, przedsięwzięć 

i działań w zakresie kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i 

tradycji 

Przedstawienie 
teatralne pt. "Ostatni 

akt"
W

5211/200
7

20 000,00 WK 15.01.2008
18.02.2

008
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Towarzystwo Opieki 
Nad Zwierz ętami w 
Polsce Oddział w 

Szczecinie

Ekologia i ochrona 
zwierząt oraz 

ochrona 
dziedzictwa 

przyrodniczego

Zapobieganie bezdomności 
zwierząt domowych 

Prowadzenie sterylizacji 
wolno Ŝyjących kotów 
tzw. podwórkowych na 

terenie Miasta 
Szczecina

W 558/2007 50 000
WGKi

OŚ
17.12.2007

20.12.2
007

328

Okręg Polskiego 
Związku 

Wędkarskiego w 
Szczecinie

Ekologia i ochrona 
zwierząt oraz 

ochrona 
dziedzictwa 

przyrodniczego

Zwalczanie kłusownictwa 
rybackiego, ochrona wód i 

brzegów przed 
zanieczyszczeniami na terenie 

powiatu Szczecin

Zakup odzieŜy 
ochronnej oraz kart 
telefonii komórkowej 

dla straŜników 
Społecznej StraŜy 

Rybackiej

W
5627/200

7
4 000

WGKi
OŚ

20.12.2007
20.12.2

007

329

Towarzystwo 
Salezjańskie Dom 
Zakonny pw. Św. 

Józefa

Krajoznawstwo 
oraz wypoczynek 
dzieci i młodzieŜy

Organizacja czasu wolnego 
podczas ferii zimowych dla dzieci 

i młodzieŜy pozostającej w 
mieście

Realizacja zadania 
"Przygotowanie i 
przeprowadzenie 

półkolonii podczas ferii 
zimowych dla dzieci i 

młodzieŜy"

W 890/07 6 200,00 WOś 6.03.2007r.
18.05.2
007r.

330
Fundacja Kultury i 

Sportu "PrawobrzeŜe"

Krajoznawstwo 
oraz wypoczynek 
dzieci i młodzieŜy

Organizacja czasu wolnego 
podczas ferii zimowych dla dzieci 

i młodzieŜy pozostającej w 
mieście

Realizacja zadania 
"Przygotowanie i 
przeprowadzenie 

półkolonii podczas ferii 
zimowych dla dzieci i 

młodzieŜy"

W 900/07 1 600,00 WOś 26.02.2007r.
18.05.2
007r.

331

Polskie Towarzystwo 
Turystyczno - 

Krajoznawcze - 
Oddział Wojskowy

Krajoznawstwo 
oraz wypoczynek 
dzieci i młodzieŜy

Organizacja czasu wolnego 
podczas ferii zimowych dla dzieci 

i młodzieŜy pozostającej w 
mieście

Realizacja zadania 
"Przygotowanie i 
przeprowadzenie 

półkolonii podczas ferii 
zimowych dla dzieci i 

młodzieŜy"

W 891/07 4 500,00 WOś 22.02.2007r.
18.05.2
007r.

332
Uczniowski Klub 

Sportowy "Błękitna"

Krajoznawstwo 
oraz wypoczynek 
dzieci i młodzieŜy

Organizacja czasu wolnego 
podczas ferii zimowych dla dzieci 

i młodzieŜy pozostającej w 
mieście

Realizacja zadania 
"Przygotowanie i 
przeprowadzenie 

półkolonii podczas ferii 
zimowych dla dzieci i 

młodzieŜy"

W 888/07 1 700,00 WOś 26.03.2007r.
18.05.2
007r.
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Salezjańskie 
Stowarzyszenie 

Wychowania 
MłodzieŜy 

Krajoznawstwo 
oraz wypoczynek 
dzieci i młodzieŜy

Organizacja czasu wolnego 
podczas ferii zimowych dla dzieci 

i młodzieŜy pozostającej w 
mieście

Realizacja zadania 
"Przygotowanie i 
przeprowadzenie 

półkolonii podczas ferii 
zimowych dla dzieci i 

młodzieŜy"

W 898/07 2 500,00 WOś 01.03.2007r
18.05.2
007r.

334
Związek Harcerstwa 

Polskiego - Komenda 
Hufca Szczecin Dąbie

Krajoznawstwo 
oraz wypoczynek 
dzieci i młodzieŜy

Organizacja czasu wolnego 
podczas ferii zimowych dla dzieci 

i młodzieŜy pozostającej w 
mieście

Realizacja zadania 
"Przygotowanie i 
przeprowadzenie 

półkolonii podczas ferii 
zimowych dla dzieci i 

młodzieŜy"

W 895/07 2 300,00 WOś 06.03.2007r.
18.05.2
007r.

335

Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci  

Zachodniopomorski 
Oddział Regionalny

Krajoznawstwo 
oraz wypoczynek 
dzieci i młodzieŜy

Organizacja czasu wolnego 
podczas ferii zimowych dla dzieci 

i młodzieŜy pozostającej w 
mieście

Realizacja zadania 
"Przygotowanie i 
przeprowadzenie 

półkolonii podczas ferii 
zimowych dla dzieci i 

młodzieŜy"

W 886/07 17 500,00 WOś 13.03.2007r.
18.05.2
007r.

336
Związek Harcerstwa 

Polskiego - Komenda 
Hufca Szczecin

Krajoznawstwo 
oraz wypoczynek 
dzieci i młodzieŜy

Organizacja czasu wolnego 
podczas ferii zimowych dla dzieci 

i młodzieŜy pozostającej w 
mieście

Realizacja zadania 
"Przygotowanie i 
przeprowadzenie 

półkolonii podczas ferii 
zimowych dla dzieci i 

młodzieŜy"

W 897/07 1 700,00 WOś 09.03.2007r.
18.05.2
007r.

337

Towarzystwo 
Salezjańskie Dom 
Zakonny pw. Św. 

Józefa

Krajoznawstwo 
oraz wypoczynek 
dzieci i młodzieŜy

Organizacja czasu wolnego 
podczas wakacji dla dzieci                  

i młodzieŜy w formach 
stacjonarnych i wyjazdowych.

Realizacja zadania 
"Przygotowanie i 
przeprowadzenie 

półkolonii podczas 
wakacji letnich 2007 dla 

dzieci i młodzieŜy"

W 3483/07 14 700,00 WOś 06.08.2007r
14.11.2
007r.

338

Salezjańskie 
Stowarzyszenie 

Wychowania 
MłodzieŜy 

Krajoznawstwo 
oraz wypoczynek 
dzieci i młodzieŜy

Organizacja czasu wolnego 
podczas wakacji dla dzieci                  

i młodzieŜy w formach 
stacjonarnych i wyjazdowych.

Realizacja zadania 
"Przygotowanie i 
przeprowadzenie 

półkolonii podczas 
wakacji letnich 2007 dla 

dzieci i młodzieŜy"

W 3483/07 2 257,00 WOś 20.09.2007r.
17.01.2
008r.
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Związek Harcerstwa 
Polskiego - Komenda 

Chorągwi  
Zachodniopomorskiej

Krajoznawstwo 
oraz wypoczynek 
dzieci i młodzieŜy

Organizacja czasu wolnego 
podczas wakacji dla dzieci                  

i młodzieŜy w formach 
stacjonarnych i wyjazdowych.

Realizacja zadania 
"Przygotowanie i 
przeprowadzenie 

półkolonii w Szczecinie 
oraz kolonii w stanicy 
harcerskiej Machliny 
dla dzieci i młodzieŜy 

podczas wakacji letnich 
2007"

W 3484/07 10 185,00 WOś 20.09.2007r.
17.12.2
007r.

340

Oddział Akcji 
Katolickiej przy 

Parafii M.B. 
Jasnogórskiej

Krajoznawstwo 
oraz wypoczynek 
dzieci i młodzieŜy

Organizacja czasu wolnego 
podczas wakacji dla dzieci                  

i młodzieŜy w formach 
stacjonarnych i wyjazdowych.

Realizacja zadania 
"Przygotowanie i 
przeprowadzenie 

półkolonii dla dzieci i 
młodzieŜy podczas 

wakacji letnich 2007"

W 3487/07 2 100,00 WOś 20.09.2007r.
17.12.2
007r.

341

Towarzysto 
Salezjańskie - Dom 
Zakonny pw. Św. 

Józefa

Krajoznawstwo 
oraz wypoczynek 
dzieci i młodzieŜy

Organizacja czasu wolnego 
podczas wakacji dla dzieci                  

i młodzieŜy w formach 
stacjonarnych i wyjazdowych.

Realizacja zadania 
"Przygotowanie i 

przeprowadzenie kolonii 
w TrzebieŜy podczas 

wakacji letnich 2007 dla 
dzieci i młodzieŜy"

W 3490/07 9 450,00 WOś 06.08.2007r.
07.09.2
2207r.

342

Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci - 
Zachodnipomorski 
Oddział Regionalny

Krajoznawstwo 
oraz wypoczynek 
dzieci i młodzieŜy

Organizacja czasu wolnego 
podczas wakacji dla dzieci                  

i młodzieŜy w formach 
stacjonarnych i wyjazdowych.

Realizacja zadania 
"Przygotowanie i 
przeprowadzenie 

półkolonii podczas 
wakacji letnich 2007 dla 

dzieci i młodzieŜy"

W 3476/07 32 076,00 WOś 25.09.2007r.
10.01.2
008r.
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Towarzystwo 
Harcerstwa Polskiego 

- Komenda Hufca  
Szczecin

Krajoznawstwo 
oraz wypoczynek 
dzieci i młodzieŜy

Organizacja czasu wolnego 
podczas wakacji dla dzieci                  

i młodzieŜy w formach 
stacjonarnych i wyjazdowych.

Realizacja zadania 
"Przygotowanie i 
przeprowadzenie: 

obozu wędrownego po 
Bieszczadach, kolonii 
zuchowej w Cieszynie, 
obozu w Świętoujściu 
oraz obozu stałego w 
ramach Zlotu ZHP w 
Kielcach - dla dzieci i 
młodzieŜy w ramach 
Akcji Letniej 2007"

W 3478/07 26 334,00 WOś 20.09.2007r.
17.12.2
007r.

344
Związek Harcerstwa 

Polskiego - Komenda 
Hufca Szczecin Dąbie

Krajoznawstwo 
oraz wypoczynek 
dzieci i młodzieŜy

Organizacja czasu wolnego 
podczas wakacji dla dzieci                  

i młodzieŜy w formach 
stacjonarnych i wyjazdowych.

Realizacja zadania 
"Przygotowanie i 

przeprowadzenie obozu 
stałego w Radkowie, 
półkolonii oraz obozu 

wędrownego po 
Bieszczadach dla dzieci 
i młodzieŜy w ramach 

Akcji Letniej 2007"

W 3479/07 21 075,00 WOś 28.09.2007r.
18.12.2

007r

345
Fundacja Kultury i 

Sportu "PrawobrzeŜe"

Krajoznawstwo 
oraz wypoczynek 
dzieci i młodzieŜy

Organizacja czasu wolnego 
podczas wakacji dla dzieci                  

i młodzieŜy w formach 
stacjonarnych i wyjazdowych.

Realizacja zadania 
"Przygotowanie i 
przeprowadzenie 

półkolonii dla dzieci i 
młodzieŜy podczas 

wakacji letnich 2007"

W 3474/07 2 500,00 WOś 04.09.2007r.
17.12.2
007r.

346
Fundacja 

Zachodniopomorskie 
Hospicjum dla Dzieci

Krajoznawstwo 
oraz wypoczynek 
dzieci i młodzieŜy

Organizacja czasu wolnego 
podczas wakacji dla dzieci                  

i młodzieŜy w formach 
stacjonarnych i wyjazdowych.

Realizacja zadania 
"Przygotowanie i 

przeprowadzenie kolonii 
dla dzieci i młodzieŜy 

podczas wakacji letnich 
2007"

W 3477/07 1 197,00 WOś 10.09.2007r.
19.09.2
007r.
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Związek Harcerstwa 
Polskiego - Hufiec 
Szczecin Pogodno

Krajoznawstwo 
oraz wypoczynek 
dzieci i młodzieŜy

Organizacja czasu wolnego 
podczas wakacji dla dzieci                  

i młodzieŜy w formach 
stacjonarnych i wyjazdowych.

Realizacja zadania 
"Przygotowanie i 
przeprowadzenie 

obozów dla dzieci i 
młodzieŜy podczas 

wakacji letnich: obóz 
stały w ramach Zlotu 
ZHP - Kielce, obóz 

letnii "Wyprawa w góry 
Beskidu", obóz 

wędrowny - 
Poszukiwanie ducha 

Karkonoszy - w ramach 
Akcji Lato 2007"

W 3481/07 15 086,00 WOś 20.09.2007r.
17.12.2
007r.

348

Towarzysto 
Krzewienia Kultury 
Fizycznej Ognisko 

"Gryf"

Krajoznawstwo 
oraz wypoczynek 
dzieci i młodzieŜy

Organizacja czasu wolnego 
podczas wakacji dla dzieci                  

i młodzieŜy w formach 
stacjonarnych i wyjazdowych.

Realizacja zadania 
"Przygotowanie i 

przeprowadzenie obozu 
turystyczno - 

wypoczynkowego w 
Dziwnowie dla dzieci i 

młodzieŜy podczas 
wakacji letnich 2007"

W 3726/07 2 700,00 WOś 20.12.2207r.
02.01.2
008r.

349
Uczniowski Klub 

Sportowy "Błękitna"

Krajoznawstwo 
oraz wypoczynek 
dzieci i młodzieŜy

Organizacja czasu wolnego 
podczas wakacji dla dzieci                  

i młodzieŜy w formach 
stacjonarnych i wyjazdowych.

Realizacja zadania 
"Przygotowanie i 
przeprowadzenie 
letniego obozu 
sportowego w 

Głubczycach dla dzieci 
i młodzieŜy w ramach 

"Akcji Lato 2007"

W 3475/07 2 340,00 WOś 24.09.2007r.
02.01.2
008r.

350
Zachodniopomorski 
Okręgowy Związek 

śeglarski

Nauka, edukacja, 
oświata i 

wychowanie

Upowszechnianie wiedzy wśród 
dzieci i młodzieŜy "Szczeciński 

program edukacji morskiej dzieci 
i młodzieŜy"

Realizacja zadania 
"Program edukacji 

wodnej i Ŝeglarskiej "Z 
wiatrem w Ŝaglach"

W 885/07 200 000,00 WOś 31.01.2008r.
07.02.2
008r.

       11 010 188,50    


