
  
Zarządzenie Nr 402/12/14 
Wójta Gminy Dzierżoniów 

z dnia 27 lutego 2014 r. 
 

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych    
                   Gminy Dzierżoniów zadanie z zakresu „Wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej i sportu”  
 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) w związku  
z Uchwałą  Nr XLIV/344/13 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie 
Programu współpracy Gminy Dzierżoniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami w roku 2014  

 
Wójt Gminy Dzier żoniów zarządza: 

 
 

§ 1 
 

Po przeprowadzeniu postępowania konkursowego podaje się do publicznej wiadomości 
wyniki konkursu ofert na zadanie z zakresu „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 
i sportu”:  
 

 
1. Zadanie szczegółowe:  
 
„ Upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dorosłych mieszkańców z terenu 
Gminy Dzierżoniów poprzez organizację przedsięwzięć o charakterze sportowym               
w dyscyplinie piłki nożnej”. 
 
 

Oferent i nazwa zadania 
Kwota 
dotacji 

Zrzeszenie Ludowych Klubów Sportowych Gminy Dzierżoniów - 
„ Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dorosłych mieszkańców  
z terenu Gminy Dzierżoniów poprzez  organizację przedsięwzięć                         
o charakterze sportowym w dyscyplinie piłki nożnej” 

 
 
 

33.800,00 zł 
Ludowy Klub Sportowy „Bł ękitni” Ksi ążnica – 
„Zajęcia sportowe w dyscyplinie piłka nożna seniorów w Książnicy” 

 
6.200,00 zł 

Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” Piława Dolna  – 
„Zajęcia sportowe w dyscyplinie piłka nożna seniorów w Piławie Dolnej” 

 
6.200,00 zł 

DGPNZ Ludowego Klubu Sportowego Roztocznik –  
„Zajęcia sportowe w dyscyplinie piłka nożna w Roztoczniku” 

 
5.800,00 zł 

Razem 52.000,00 zł 
 
 
 
 



     2.Zadanie szczegółowe:  
 
„ Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci  i młodzieży z terenu Gminy 
Dzierżoniów poprzez organizację różnorodnych przedsięwzięć o charakterze sportowym” 

 

Oferent i nazwa zadania 
Kwota 
dotacji 

Dzierżoniowski Klub Bokserski 
„Udział dzieci i młodzieży z terenu Gminy Dzierżoniów w treningach                    
i zawodach w boksie w 2014 roku” 

 
 

1.700,00 zł 
Stowarzyszenie „Wzgórza Kiełczyńskie” 
„ Turnieje piłki nożnej i Gminne Biegi Papieskie” 

 
1.300,00 zł 

DGPNZ Ludowego Klubu Sportowego Roztocznik –  
„Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży w Roztoczniku” 

 
5.900,00 zł 

Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” Piława Dolna  –  
„Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży w Piławie Dolnej” 

 
7.100,00 zł 

Zrzeszenie Ludowych Klubów Sportowych Gminy Dzierżoniów- 
„ Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci  i młodzieży                
z terenu Gminy Dzierżoniów poprzez organizację różnorodnych 
przedsięwzięć o charakterze sportowym” 

 
 
 

33.400,00 zł 
Dzierżoniowski Klub Sportowy Karate Kyokushin - 
„Dzieci i młodzież z Gminy Dzierżoniów ćwiczą karate” 

 
4.000,00 zł 

Sportowy Klub Taekwon-do  „Tiger” – 
„Organizacja i udział dzieci i młodzieży w treningach i turniejach  
taekwon-do i kickboxingu” 

 
 

4.000,00 zł 
Ludowy Klub Sportowy „ATOM ” –  
„Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy 
Dzierżoniów poprzez zajęcia treningowe, organizacja i udział w wyścigach 
kolarskich. II etap Międzynarodowego Górskiego Wałbrzyskiego wyścigu 
kolarskiego o puchar starosty dzierżoniowskiego i wójta gminy Dzierżoniów 
Roztocznik 15.VIII.2014” 

 
 
 
 

18.000,00 zł 

Ludowy Klub Sportowy „Sparta” Ostroszowice –  
„Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży w Ostroszowicach” 

 
4.000,00 zł 

Stowarzyszenie Przyjaciół Gór Sowich 
„Podwyższenie sprawności fizycznej dzieci, poznanie zasad współzawodnictwa 
sportowego poprzez czynny udział w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej 
koordynowanych przez Szkolny Związek Sportowy „Dolny Śląsk” oraz w imprezach 
sportowo-rekreacyjnych organizowanych na terenie gminy Dzierżoniów, powiatu 
dzierżoniowskiego, województwa dolnośląskiego” 

 
 
 
 

1.300,00 zł 

Stowarzyszenie Piława Dolna 
„Dzień dziecka w Piławie Dolnej” 

 
1.300,00 zł 

Razem 82.000,00 zł 
 

§ 2 
 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty, Sportu i Turystyki 
oraz Skarbnikowi Gminy. 
 

§ 3 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


