
Zarządzenie Nr 197/36/16 

Wójta Gminy Dzierżoniów 

z dnia 24 marca 2016 r.  
 

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 

Gminy Dzierżoniów w zakresie: „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego’, „Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”, 

„Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowych, pielęgnowania polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej” 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 15 ust 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239) 

 

Wójt Gminy Dzierżoniów zarządza: 

 

 

§ 1 

 

Po przeprowadzeniu postępowania konkursowego podaje się do publicznej wiadomości 

wyniki konkursu ofert w zakresie: 

1. „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, zadanie 

szczegółowe „Organizacja imprez kulturalno – rekreacyjnych na terenie gminy                          

z elementami promocji lokalnych twórców i produktu lokalnego” 

 

 

 

 

Oferent i nazwa zadania 
Kwota 

dotacji 

Stowarzyszenie Przyjaciół Pojany 

„Mała Wielkanoc” 

700,00 zł 

Stowarzyszenie Razem dla Wsi 

„Vivat żniwa- wdzięczni za plony w Owieśnie” 

1 000,00 zł 

Stowarzyszenie Wzgórza Kiełczyńskie 

„Święto Rodziny” 

2 000,00 zł 

Stowarzyszenie „Dobrocin – Wieś XXI w.” 

„ Grzybolandia” 

 

1 300,00 zł 

Razem 5 000,00 zł 

 



Oferta Polskiego Związku Niewidomych na zadanie pn. „Piknik Kulturalny” nie otrzymała 

wsparcia finansowego z budżetu gminy Dzierżoniów ponieważ brak jest w ofercie jasnego 

określenia celów realizacji zadania oraz przewidywanych rezultatów. Kosztorys realizacji 

zadania znacznie przekracza zapisany w ogłoszeniu konkursowym ustalony maksymalny 

poziom dotacji przeznaczony na artykuły spożywcze. 

 

 2. „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, zadanie 

szczegółowe „Działania związane z integracją społeczności lokalnych” 
 

Oferent i nazwa zadania 
Kwota 

dotacji 

Stowarzyszenie Przyjaciół Gór Sowich 

„Kulturalna integracja w Wojsławicach” 

1 000,00 zł 

Fundacja Otwórz Drzwi 

„Teatr wiecznie żywy” 

3 000,00 zł 

Stowarzyszenie Wzgórza Kiełczyńskie 

„Niezapomniany Piknik Rodzinny” 

2 500,00 zł 

Stowarzyszenie Dobrocin Wieś XXI w. 

„Działania związane z integracją społeczności lokalnych- Plener Rzeźbiarski” 

5 000,00 zł 

Stowarzyszenie Przystań Mościsko 

„Obchody 70- lecia Szkoły Podstawowej w Mościsku” 

1 500 zł 

Razem 13 000,00 zł 

 

 

3. „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”, zadanie 

szczegółowe „Pobudzenie aktywności obywatelskiej dzieci i młodzieży” 

 

 

Oferent i nazwa zadania Kwota 

dotacji 

Stowarzyszenie Przyjaciół Gór Sowich 

„Warszawska przygoda” 

5 000,00 zł 

Stowarzyszenie Wzgórza Kiełczyńskie 

„Uczeń, obywatel, patriota” 

4 470,00 zł 

Razem 9 470,00 zł 



Oferta Stowarzyszenia Aktywuj Młodzież na zadanie pn. „Tu mieszkam, tu działam”                      

nie otrzymała wsparcia finansowego z budżetu gminy Dzierżoniów, ponieważ jest niezgodna 

z celami i założeniami konkursu w zakresie ww. działania  

 

4. „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości 

oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, zadanie szczegółowe 

„Pielęgnowanie polskości, rozwój i kształtowanie świadomości narodowej                                       

i obywatelskiej” 

 

Oferent i nazwa zadania Kwota 

dotacji 

Grupa Rekonstrukcji Historycznej 58.Pulku Piechoty 

„Pielęgnowanie polskości i kształtowanie świadomości narodowej                             

i obywatelskiej poprzez uczestnictwo w uroczystościach patriotycznych 

historycznej warty honorowej” 

1 000,00 zł 

Stowarzyszenie Przystań Mościsko 

„Uroczyście, podniośle, nastrojowo…- Obchody 11 Listopada” 

350,00 zł 

Stowarzyszenie Uciechów- Moja Wieś 

„Listopadowa nostalgia- obchody Narodowego Święta Niepodległości” 

400,00 zł  

Stowarzyszenie Przyjaciół Pojany 

„Nie obcyś my na tej ziemi” 

500,00 zł 

Stowarzyszenie Wzgórza Kiełczyńskie 

„My spod biało-czerwonej” 

1 399,00 zł 

Stowarzyszenie Razem dla Wsi” 

‘Wieczornica- 11 Listopada –pamietamy” 

351 zł 

Razem 4 000,00 zł  

 

 

§ 2 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty, Sportu i Turystyki 

oraz Skarbnikowi Gminy. 

 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

Wójt Gminy Dzierżoniów 

  /-/ Marek Chmielewski 


