
Dzierżoniów, 10.03.2017 r. 

 

 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych gminy Dzierżoniów w zakresie „Działalności na rzecz osób 

niepełnosprawnych”, „Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i 

społeczności lokalnych”, „Podtrzymywania i upowszechniania tradycji 

narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 

obywatelskiej i kulturowej”, „Działalności na rzecz osób w wieku 

emerytalnym” 

 
 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 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. 1817 z późn. zm.) 

 

 

Wójt Gminy Dzierżoniów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na zadania 

z zakresu „Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych”, „Działalności 

wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”, „Podtrzymywania 

i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”, „Działalności na rzecz osób 

w wieku emerytalnym” 

 

 

 

1. „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych” 

1) Zadanie szczegółowe: „Organizacja zajęć dla osób niepełnosprawnych” 

 

Oferent i nazwa zadania 
Kwota 

dotacji 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością 

Intelektualną Koło w Dzierżoniowie 

 

„a) Obóz terapeutyczno-usamodzielniający „Poznajemy walory zdrowotne 

uzdrowisk Kotliny Kłodzkiej”, b) „Wypoczynek letni dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej – turnus rehabilitacyjny w Sarbinowie - dowóz” 

 

 

1744,00 zł 

Fundacja „Pokolorujmy Szarość” 

 

„Kolory terapii – kolorowe usprawnianie dla podopiecznych Fundacji 

Pokolorujmy Szarość” 

 

 

3200,00 zł 

Razem 4944,00 zł 

 

 



2. „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” 

1) Zadanie szczegółowe: „Pobudzenie aktywności obywatelskiej dzieci i młodzieży” 

 

Oferent i nazwa zadania 
Kwota 

dotacji 

Stowarzyszenie „Wzgórza Kiełczyńskie” 

 

„Uczeń – obywatel, patriota” 

 

3020,00 zł 

 

2) Zadanie szczegółowe: „Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez wdrożenie 

elementów ofert wiosek tematycznych” 

 

Oferent i nazwa zadania 
Kwota 

dotacji 

Stowarzyszenie „Uciechów – Moja Wieś” 

 

„Radosny Quest w Uciechowie – zakup tablic umożliwiających 

przeprowadzenie gry terenowej” 

 

4883,00 zł 

Stowarzyszenie „Razem dla Wsi” 

 

„Owiesno – wieś okrągłego zamku” 

 

 

2029,00 zł 

Razem 6912,00 zł 

 

3. „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości 

oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”  

1) Zadanie szczegółowe: „Pielęgnowanie polskości, rozwój i kształtowanie świadomości 

narodowej, obywatelskiej” 

 

Oferent i nazwa zadania 
Kwota 

dotacji 

Stowarzyszenie „Grupa Rekonstrukcji Historycznej 58 Pułku Piechoty” 

 

„Pielęgnowanie polskości, rozwój i kształtowanie świadomości narodowej, 

obywatelskiej poprzez uczestnictwo w uroczystościach patriotycznych 

historycznej warty honorowej” 

 

1500,00 zł 

Stowarzyszenie „Razem dla Wsi” 

 

„Wieczornica – 11 Listopada – Pamiętajmy!” 

 

459,00 zł 

Stowarzyszenie „Uciechów – Moja Wieś” 

 

„Listopadowa nostalgia – obchody Narodowego Święta Niepodległości” 

850,00 zł 

Stowarzyszenie „Przyjaciół Gór Sowich” 

 

„III Gminne Obchody Dnia Flagi RP pod nazwą „Piętnasta dziesięć do…” 

2352,00 zł 

Stowarzyszenie „Wzgórza Kiełczyńskie” 

 

„My spod biało-czerwonej” 

 

2050,00 zł 

 

Razem 7211,00 zł 



4. „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” 

1) Zadanie szczegółowe: „Promowanie i wspieranie aktywnych form spędzania czasu 

wolnego oraz  uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym” 

 

Oferent i nazwa zadania 
Kwota 

dotacji 

Stowarzyszenie „Razem dla Wsi” 

 

„Seniorzy korzystają z dóbr kultury” 

 

1935,00 zł 

Stowarzyszenie Piława Dolna 

 

„Plecie babcia do dziadka” 

 

2400,00 zł 

Stowarzyszenie „Uciechów – Moja Wieś” 

 

„Jesienne Uciechy – aktywizacja seniorów sołectwa Uciechów” 

3250,00 zł 

Stowarzyszenie „Roztocznik – Wspólna Przyszłość” 

 

„Złota jesień seniora” 

 

1660,00 zł 

 

Razem 9245,00 zł 

 

Dofinansowania nie otrzymała oferta Polskiego Związku Niewidomych Koło Dzierżoniów 

na zadanie pn. „Pomimo barier jestem aktywny”. 

 

5. Wyniki konkursu ofert podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ich: 

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzierżoniów, 

2) na stronie internetowej www.ug.dzierzoniow.pl w zakładce „Pożytek publiczny” – 

„Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2017”, 

3) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1 

58-200 Dzierżoniów. 

 


