
 
Sprawozdanie z wykonania Uchwały Nr LVI/444/14 

Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 30 października 2014 r.  
w sprawie Programu współpracy Gminy Dzierżoniów  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami  
w roku 2015 

 

 

Ocena realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  
w roku 2015 zgodnie z wcześniejszymi założeniami będzie oparta o następujące wskaźniki:  

1) liczba ofert złożonych przez podmioty Programu w otwartych konkursach ofert, 
w tym liczba organizacji, 

2) liczba zawartych umów na realizację zadań publicznych, w tym liczba podmiotów 
Programu, 

3) liczba podmiotów Programu, które zwróciły się do Gminy o wsparcie lub powierzenie 
realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartych konkursów ofert, 

4) liczbę zadań, które nie zostały zrealizowane pomimo przyznania dofinansowania 
5) liczbę ofert, które nie zostały przyjęte do finansowania lub zostały wycofane 

 
 
27 listopada 2014 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań 
publicznych gminy Dzierżoniów w zakresie: 
 
- Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 
 
9 stycznia 2015 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań 
publicznych gminy Dzierżoniów w zakresie: 
 
- Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 
- Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 
- Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych  
- Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 
- Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej  
- Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 
- Turystyki i krajoznawstwa 
- Przeciwdziałania alkoholizmowi 
- Zwalczania narkomanii. 

 
Na realizację Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi przeznaczono w 

2015 r. środki w wysokości 296.000,00 zł.  
 
W odpowiedzi na ogłoszenia konkursowe zostały złożone 72 oferty przez 27 organizacji 

pozarządowych.  
 



Po przeprowadzeniu postępowań konkursowych przyjęto do realizacji  
66 ofert i podpisano umowy z 26 oferentami na łączną kwotę 272.160,00 zł na zadania 
z zakresu: 
 
- Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 
- Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 
- Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 
- Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych  
- Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 
- Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej  
- Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 
- Turystyki i krajoznawstwa 
- Przeciwdziałania alkoholizmowi 
- Zwalczania narkomanii. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ekologia i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 
 
 

ZADANIE 
SZCZEGÓŁOWE 

ORGANIZACJA 
POZARZĄDOWA 

NAZWA 
ZADANIA 

KWOTA 

„Zapewnienie opieki 
bezdomnym zwierzętom 

na terenie gminy wiejskiej 
Dzierżoniów” 

Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „Azyl” 

 
„Zapewnienie opieki bezdomnym 

zwierzętom na terenie Gminy Wiejskiej 
Dzierżoniów w 2015 r.” 

 

60 000,00 zł 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 
 

ZADANIE 
SZCZEGÓŁOWE 

ORGANIZACJA 
POZARZĄDOWA 

NAZWA 
ZADANIA 

KWOTA 

 
Ludowy Klub Sportowy „Błękitni” Owiesno 

 
„Zajęcia sportowe w dyscyplinie piłka 

nożna seniorów w Owieśnie” 

 
 

7500,00 zł 
 
 

 
Ludowy Klub Sportowy „Koliber” Uciechów 

 

„Upowszechnienie kultury fizycznej i 
sportu wśród dorosłych mieszkańców z 

terenu Gminy Dzierżoniów poprzez 
organizację różnorodnych przedsięwzięć o 
charakterze sportowym w dyscyplinie piłki 

nożnej” 

 

 
 

8500,00 zł 

 
 

Ludowy Klub Sportowy Dobrocin 
 

„Upowszechnienie kultury fizycznej i 
sportu wśród dorosłych mieszkańców z 

terenu Gminy Dzierżoniów poprzez 
organizację przedsięwzięć o charakterze 
sportowym w dyscyplinie piłki nożnej” 

 
 

 
 

7500,00 zł 
 

 
Ludowy Klub Sportowy Mościsko 

 
„Upowszechnienie kultury fizycznej i 

sportu wśród dorosłych mieszkańców z 
terenu Gminy Dzierżoniów poprzez 

organizację przedsięwzięć o charakterze 
sportowym w dyscyplinie piłki nożnej” 

 
7500,00 zł 

 

 
„Upowszechnianie kultury 

fizycznej  
i sportu wśród dorosłych 

mieszkańców   
z terenu Gminy 

Dzierżoniów poprzez  
organizację przedsięwzięć 
o charakterze sportowym 

w dyscyplinie piłki 
nożnej” 

 

 
 

 
 

 
 



ZADANIE 
SZCZEGÓŁOWE 

ORGANIZACJA 
POZARZĄDOWA 

NAZWA 
ZADANIA 

KWOTA 

Ludowy Klub Sportowy „Victoria” Tuszyn 
 

Zajęcia sportowe w dyscyplinie piłka nożna 
seniorów w Tuszynie 

 

8500,00 zł 

 
DGPNZ – Ludowy Klub Sportowy Roztocznik 

 

 
Zajęcia sportowe w dyscyplinie piłka nożna 

seniorów w Roztoczniku 
 

7500,00 zł 

 
Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” Piława Dolna 

 

 
Zajęcia sportowe w dyscyplinie piłka nożna 

seniorów w Piławie Dolnej 
 

7500,00 zł 

 

 
Stowarzyszenie Przyjaciół Gór Sowich 

 

 

Reprezentowanie Stowarzyszenia Przyjaciół 
Gór Sowich w Ostroszowicach, Szkoły 
Podstawowej w Ostroszowicach oraz 
Gminy Dzierżoniów podczas zawodów 
unihokeja w 2015 r.” 

 

500,00 zł 

Ludowy Klub Sportowy „Błękitni” Owiesno 

„Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i 
młodzieży w Owieśnie” 

 
 

7500,00 zł 

Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe 
Dzierżoniów 

„Zajęcia w ramach rekreacyjnej Ligi Dzieci 
na boiskach ORLIK” 

 
500,00 zł 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 



ZADANIE 
SZCZEGÓŁOWE 

ORGANIZACJA 
POZARZĄDOWA 

NAZWA 
ZADANIA 

KWOTA 

Ludowy Klub Sportowy „ATOM” 
 

 

„Upowszechnienie kultury fizycznej i 
sportu wśród mieszkańców gminy 

Dzierżoniów w wyścigach kolarskich. 
Szkółki kolarskie przy SP Tuszyn i ZSP 

Mościsko. 

Międzywojewódzkie Mistrzostwa 
Młodzików Województw Dolnośląskiego i 

Lubuskiego w Wyścigu Dwójkami o Puchar 
Wójta Gminy Dzierżoniów – Tuszyn 2015” 

 

18000,00 zł 

 
 

Ludowy Klub Sportowy „Koliber” Uciechów 

 

„Upowszechnienie kultury fizycznej i 
sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu 
Gminy Dzierżoniów poprzez organizację 

różnorodnych przedsięwzięć o charakterze 
sportowym” 

 

7500,00 zł 

 
Stowarzyszenie „Wzgórza Kiełczyńskie” 

 
„Gminne Biegi Papieskie” 500,00 zł 

Sportowy Klub Taekwon-do „TIGER 

 
„Organizacja i udział dzieci i młodzieży w 

treningach taekwon-do” 
 

2000,00 zł 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dzierżoniowski Klub Sportowy Karate Kyokushin „Dzieci i młodzież z gminy Dzierżoniów 
ćwiczą karate” 

2000,00 zł 



ZADANIE 
SZCZEGÓŁOWE 

ORGANIZACJA 
POZARZĄDOWA 

NAZWA 
ZADANIA 

KWOTA 

 
Stowarzyszenie „Piława Dolna” 

 

 
„Dzień Dziecka w Piławie Dolnej” 500,00 zł 

Ludowy Klub Sportowy Dobrocin „Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu 
gminy Dzierżoniów poprzez organizację 

różnorodnych przedsięwzięć o charakterze 
sportowym” 

 

 
8000,00 zł 

 
 

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

8000,00 zł 

 DGPNZ – Ludowy Klub Sportowy Roztocznik „Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i 
młodzieży w Roztoczniku”  

7500,00 zł 

 Ludowy Klub Sportowy „Victoria” Tuszyn „Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i 
młodzieży w Tuszynie” 

 
6500,00 zł 

 Ludowy Klub Sportowy Mościsko „Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu 
gminy Dzierżoniów poprzez organizację 

różnorodnych przedsięwzięć o charakterze 
sportowym” 

7500,00 zł 

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

5000,00 zł 

 Stowarzyszenie Rozwoju  i Promocji Wsi „Przystań 
Mościsko” 

„Poznajemy na nowo – polskie zapomniane 
gry sportowe” 1600,00 zł 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 
 

ZADANIE 
SZCZEGÓŁOWE 

ORGANIZACJA 
POZARZĄDOWA 

NAZWA 
ZADANIA 

KWOTA 

 
„Organizacja zajęć dla 

osób niepełnosprawnych” 
 

 
Stowarzyszenie „Przyjaciół Gór Sowich” 

 
„Zdalne sterowanie jest nam dobrze znane” 

2000,00 zł 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 
 

ZADANIE 
SZCZEGÓŁOWE 

ORGANIZACJA 
POZARZĄDOWA 

NAZWA 
ZADANIA 

KWOTA 

Stowarzyszenie „Uciechów – Moja Wieś” „My z gminy Dzierżoniów”  
1000,00 zł 

 
Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi „Przystań 

Mościsko” 
„Animacja zabaw – atutem naszej 

młodzieży” 
1000,00 zł 

 

„Pobudzenie aktywności 
obywatelskiej dzieci 

i młodzieży” 
Stowarzyszenie „Wzgórza Kiełczyńskie” „Odwiedzamy Warszawę” 2000,00 zł 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 
 

ZADANIE 
SZCZEGÓŁOWE 

ORGANIZACJA 
POZARZĄDOWA 

NAZWA 
ZADANIA 

KWOTA 

Stowarzyszenie „Razem dla wsi” „Wiwat żniwa – wdzięczni za plony w 
Owieśnie” 

800,00 zł 

Stowarzyszenie „Wzgórza 
Kiełczyńskie” 

„Dzień Rodziny”  
1000,00 zł 

 
„Organizacja imprez kulturalno 
-rekreacyjnych na terenie gminy  
z elementami promocji lokalnych 
twórców i produktu lokalnego” 

 
 

 
Stowarzyszenie „Dobrocin – wieś 

XXI w.” 

 
„Grzybolandia – Piknik Rodzinny 2015 r. w 

Dobrocinie” 

 
1000,00 zł 

Stowarzyszenie Przyjaciół Pojany „Aktywna integracja Stowarzyszenia 
Przyjaciół Pojany i Zespołu Górali 

Czadeckich Pojana” 
2000,00 zł 

Stowarzyszenie „Wzgórza 
Kiełczyńskie” 

„Współczesne kobiety kreatywne” 
1000,00 zł 

Stowarzyszenie „Uciechów – Moja 
Wieś” 

„VI Festiwal Humoru – Uciecha w 
Uciechowie” 3000,00 zł 

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji 
Wsi „Przystań Mościsko” 

„Festiwal Nowalijek – otwarcie sezonu” 
1500,00 zł 

 
„Działania związane z integracją 

społeczności lokalnych” 
 
 
 
 
 

Stowarzyszenie „Dobrocin – wieś 
XXI w.” 

„Plener rzeźbiarski” 
4000,00 zł 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój 
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 

 
ZADANIE 

SZCZEGÓŁOWE 
ORGANIZACJA 
POZARZĄDOWA 

NAZWA 
ZADANIA 

KWOTA 

Stowarzyszenie „Przyjaciół Gór Sowich” „Zwiększenie zasobu wiedzy związanej z 
losami Polaków podczas II wojny 

światowej poprzez udział w historycznej 
wycieczce do sztolni walimskich” 

800,00 zł 

Stowarzyszenie „Wzgórza Kiełczyńskie” „My spod biało-czerwonej” 520,00 zł 
Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi „Przystań 

Mościsko” 
„Uroczyście, podniośle, nastrojowo” 

500,00 zł 

Stowarzyszenie „Uciechów – Moja Wieś” „Listopadowa Nostalgia – obchody 
Narodowego Święta Niepodległości” 

500,00 zł 

„Pielęgnowanie 
polskości, rozwój 
i kształtowanie 

świadomości narodowej, 
obywatelskiej” 

Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Pielęgnowanie polskości, rozwój i 
kształtowanie świadomości narodowej, 
obywatelskiej poprzez uczestnictwo w 

uroczystościach patriotycznych historycznej 
warty honorowej” 

1000,00 zł 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 
 

ZADANIE 
SZCZEGÓŁOWE 

ORGANIZACJA 
POZARZĄDOWA 

NAZWA 
ZADANIA 

KWOTA 

Stowarzyszenie „Piława Dolna” 
 

„Afryka dzika, czyli senior na safari” 
1900,00 zł 

Stowarzyszenie „Wzgórza Kiełczyńskie” 
 

„Tournee emeryta” 
1740,00 zł 

Stowarzyszenie „Razem dla wsi” 
 

„Seniorzy korzystają z dóbr kultury” 
1955,00 zł 

Stowarzyszenie Przyjaciół Gór Sowich „Organizacja wycieczki turystycznej pn. 
Poznajemy miasto Praga” 

3025,00 zł 

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi „Przystań 
Mościsko” 

 

„Prowadzenie Klubu Seniora Druga 
Młodość 50+” 3264,00 zł 

Stowarzyszenie „Uciechów – Moja Wieś” „Jesienne Uciechy – aktywizacja seniorów 
sołectwa Uciechów” 3150,00 zł 

Polski Związek Niewidomych Koło Dzierżoniów 
 

„Nadal jestem aktywny” 
1525,00 zł 

„Promowanie i 
wspieranie aktywnych 
form spędzania czasu 

wolnego oraz 
uczestnictwo osób 
starszych w życiu 

społecznym” 
 

Stowarzyszenie „Roztocznik – Wspólna 
Przyszłość” 

„Złota jesień seniora” 
1441,00 zł 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Turystyka i krajoznawstwo 
 

ZADANIE 
SZCZEGÓŁOWE 

ORGANIZACJA 
POZARZĄDOWA 

NAZWA 
ZADANIA 

KWOTA 

 
Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” Piława Dolna 

 
„Rowerowo – bezpiecznie i zdrowo” 1200,00 zł 

Stowarzyszenie „Przyjaciół Gór Sowich” 
 
 

„Wędrówka po złoty medal małego turysty” 
400,00 zł 

„Wspieranie działań 
przyczyniających się do 

rozwoju turystyki ze 
szczególnym 

uwzględnieniem 
agroturystyki, w tym 
organizacja imprez 

rekreacyjno 
-turystycznych” 

 

 
Polski Związek Niewidomych Koło Dzierżoniów 

 
„Z białą laską zwiedzam Dolny Śląsk” 360,00 zł 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 
 

ZADANIE 
SZCZEGÓŁOWE 

ORGANIZACJA 
POZARZĄDOWA 

NAZWA 
ZADANIA 

KWOTA 

Stowarzyszenie „Piława Dolna” „Zdrowo, trzeźwo, aktywnie czyli 7 
sekretów efektywnego ojcostwa” 3240,00 zł 

„Promowanie zdrowego i 
trzeźwego stylu życia 
mieszkańców gminy 

Dzierżoniów” 
Stowarzyszenie „Przyjaciół Gór Sowich” „W gminie dobrze się znamy i razem w 

kręgle gramy” 1440,00 zł 

„Zajęcia profilaktyczne 
dla dzieci i młodzieży z 
rodzin dysfunkcyjnych” 

Stowarzyszenie „Wzgórza Kiełczyńskie” „Warsztaty scrapbookingowe” 
2050,00 zł 

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi „Przystań 
Mościsko” 

„Festyn Sportu Rodzinnego” 
4000,00 zł 

Stowarzyszenie „Dobrocin – wieś XXI w.” „Organizacja festynów profilaktycznych i 
festynów rodzinnych z uwzględnieniem 

działalności informacyjnej i edukacyjnej” 
2200,00 zł 

„Organizowanie festynów 
profilaktycznych i 

festynów rodzinnych z 
uwzględnieniem 

działalności informacyjnej 
i edukacyjnej” Stowarzyszenie „Wzgórza Kiełczyńskie” „Dzień dziecka w Kiełczynie” 1100,00 zł 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zwalczanie narkomanii 
 

ZADANIE 
SZCZEGÓŁOWE 

ORGANIZACJA 
POZARZĄDOWA 

NAZWA 
ZADANIA 

KWOTA 

Stowarzyszenie „Nasza Nowizna” 
 

„Biegaj z Nami – nie z narkotykami” 
1500,00 zł 

Stowarzyszenie „Uciechów – Moja Wieś” 
 

„Czysta uciecha to bohaterów cecha” 
3000,00 zł 

Stowarzyszenie „Razem dla wsi” 
 

„Zabawa z uśmiechem” 
900,00 zł 

Stowarzyszenie „Roztocznik – Wspólna 
Przyszłość” 

 

„Niedziela na sportowo – z dala od 
uzależnień” 1750,00 zł 

Stowarzyszenie „Aktywuj Młodzież” 
 

„Tym razem na sportowo” 
3500,00 zł 

Stowarzyszenie Przyjaciół Gór Sowich „Pierwszy dzień wakacji – czyli jak 
bezpiecznie spędzić wakacje bez nałogów” 2600,00 zł 

Stowarzyszenie „Wzgórza Kiełczyńskie” 
 
 

„Muzyczna jesień w parku” 
2400,00 zł 

„Organizowanie 
festynów profilaktycznych 
i festynów rodzinnych z 

uwzględnieniem 
działalności informacyjnej 

i edukacyjnej” 
 

Stowarzyszenie „Dobrocin – wieś XXI w.” „Piknik rodzinny” 1300,00 zł 



Liczba podmiotów Programu, które zwróciły się do Gminy o wsparcie lub powierzenie 
realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartych konkursów ofert 

 
 

W 2015 roku wpłynęły 3 oferty o wsparcie realizacji zadania  
z pominięciem otwartych konkursów ofert w trybie art. 19a Ustawy  
 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
Podmioty, którym przyznano dotację: 

 
1. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło 
w Dzierżoniowie – „Koń na receptę – zajęcia z hipoterapii dla dzieci 
i młodzieży niepełnosprawnej – uczniów Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-
Wychowawczego” – 700,00 zł 
 
2. Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich – „Sterylizacja zwierząt u osób prywatnych” – 
1000,00 zł 
 
3. Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi „Przystań Mościsko” – „3mamy się razem i… 
zmieniamy lokalną rzeczywistość” – 500,00 zł 
 

 
Zadania, które nie zostały zrealizowane pomimo przyznania dofinansowania 

 
1. Stowarzyszenie „Aktywuj Młodzież” – zadanie publiczne pn. „Sportowy Mix” w zakresie 
„Upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy 
Dzierżoniów poprzez organizację różnorodnych przedsięwzięć o charakterze sportowym”. 
Stowarzyszenie po otrzymaniu dofinansowania w kwocie 500,00 zł odstąpiło od podpisania 
umowy. 
 
 

Oferty, które nie zostały przyjęte do finansowania lub zostały wycofane 
 
1. Oferta Stowarzyszenia „Aktywuj Młodzież” na realizację zadania pn. „Jak nas widzą, tak 
nas piszą – czyli nowy wygląd zespołu” w zakresie „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 
i dziedzictwa narodowego” nie została przyjęta do finansowania 
 
2. Oferta Stowarzyszenia na Rzecz Remontu Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej 
w Kiełczynie na realizację zadania pn. „Śladami przodków naszych” w zakresie „Kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” nie została przyjęta do finansowania 
 
3. Oferta Polskiego Związku Niewidomych Koło w Dzierżoniowie na realizację zadania pn. 
„Ocalić od zapomnienia dla potomnych” w zakresie „Podtrzymywania i upowszechniania 
tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej” nie została przyjęta do finansowania 
 
4. Oferta Stowarzyszenia „Dobrocin – Wieś XXI w.” na realizację zadania pn. „Wspieranie 
działań przyczyniających się do rozwoju turystyki oraz organizacja imprez rekreacyjno-
turystycznych” w zakresie „Turystyki i krajoznawstwa” nie została przyjęta do finansowania 
 



 
5. Oferta Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi „Przystań Mościsko” na zadanie pn. 
„Syndrom dnia poprzedniego – czyli samokontrola trzeźwości” w zakresie „Przeciwdziałania 
alkoholizmowi” nie została przyjęta do finansowania 
 
 
6. Oferta Stowarzyszenia „Przyjaciół Gór Sowich” na zadanie pn. „Zobaczcie jak się bawimy 
i co potrafimy” w zakresie „Zwalczania narkomanii” została wycofana przez oferenta przed 
przystąpieniem do oceny formalnej i merytorycznej.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sporządziła: Kamila Kossowska                                                   Dzierżoniów 19.04.2016 r.                                    


