
Dzierżoniów, 05.04.2018 r. 

 

 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych gminy Dzierżoniów w zakresie „Kultury, sztuki, ochrony dóbr 

kultury i dziedzictwa narodowego”, „Turystyki i krajoznawstwa”, 

„Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym” i „Podtrzymywania 

i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej” 

 
 

 

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

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 15 ust 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450) 

 

 

 

Wójt Gminy Dzierżoniów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na niżej wymienione 

zadania: 

 

1. „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” 

a) Zadanie szczegółowe: „Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych na terenie gminy 

z elementami promocji lokalnych twórców” 

 

 

Oferent i nazwa zadania 
Kwota 

dotacji 

Stowarzyszenie „Wzgórza Kiełczyńskie” 

 

„Niezapomniany Piknik Rodzinny” 

2000,00 zł 

Stowarzyszenie „Razem dla Wsi” 

 

„Podniebne spotkanie w Myśliszowie” 

1200,00 zł 

Stowarzyszenie „Uciechów – Moja Wieś” 

„IV Uciechowska Biesiada” 
1800,00 zł 

Razem 5000,00 zł 

 

 

 

 

b) Zadanie szczegółowe: „Działania kulturalne i integracyjne związane z wdrożeniem ofert 

wiosek tematycznych” 

 

Oferent i nazwa zadania 
Kwota 

dotacji 

Stowarzyszenie „Uciechów – Moja Wieś” 

 

„Uciechów – wioska dobrego humoru – warsztaty dla dzieci i młodzieży” 

3550,00 zł 



Stowarzyszenie „Dobrocin – Wieś XXI Wieku” 

 

„Działania kulturalne i integracyjne związane z wdrożeniem ofert wiosek 

tematycznych – Plener rzeźbiarski” 

2500,00 zł 

Fundacja Rozwoju Kultury, Sztuki i Edukacji „Otwórz Drzwi” 

 

„Gra wiejska „Ze sztuką za pan brat” 

1300,00 zł 

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi „Przystań Mościsko” 

 

„Most, mostek, mosteczek – warsztaty robienia pamiątek” 

1350,00 zł 

Stowarzyszenie „Wzgórza Kiełczyńskie” 

 

„W cieniu starych drzew” 

1300,00 zł 

Razem 10 000,00 zł 

 

 

2. „Turystyka i krajoznawstwo” 

a) Zadanie szczegółowe: „Wspieranie działań przyczyniających się do rozwoju turystyki ze 

szczególnym uwzględnieniem obszaru Gór Sowich i Masywu Ślęży” 

 

 

Oferent i nazwa zadania 
Kwota 

dotacji 

Stowarzyszenie „Dobrocin – Wieś XXI w.” 

 

„Wspieranie działań przyczyniających się do rozwoju turystyki ze 

szczególnym uwzględnieniem obszaru Gór Sowich i Masywu Ślęży” 

1200,00 zł 

Stowarzyszenie Strefa MTB Sudety 

 

„Oznakowanie tras rowerowych w Górach Sowich” 

1350,54 zł 

Stowarzyszenie „Wzgórza Kiełczyńskie” 

 

„Znam miejsce, w którym mieszkam” 

2449,46 zł 

Razem 5000,00 zł 

 

3. „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 

Polski Związek Niewidomych – Koło Dzierżoniów 

 

„W każdym wieku można żyć aktywnie” 

1000,00 zł 

Fundacja Dzierżoniowski Uniwersytet Trzeciego Wieku 

 

„Senior Gminy Dzierżoniów w 2018 r. – aktywny fizycznie, intelektualnie i 

społecznie” 

6000,00 zł 



Stowarzyszenie „Uciechów – Moja Wieś” 

 

„Jesienne Uciechy – aktywizacja seniorów sołectwa Uciechów” 

4500,00 zł 

Stowarzyszenie „Razem dla Wsi” 

 

„Seniorzy korzystają z dóbr kultury” 

 

3050,00 zł 

Stowarzyszenie „Roztocznik – Wspólna Przyszłość” 

 

„Złota jesień seniora” 

 

1660,00 zł 

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi „Przystań Mościsko” 

 

„Prowadzenie Klubu Seniora” 

3400,00 zł 

Stowarzyszenie „Wzgórza Kiełczyńskie” 

 

„Radosny emeryt” 

3140,00 zł 

 

Stowarzyszenie „Dobrocin – Wieś XXI Wieku” 

 

„Promowanie i wspieranie aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz  

uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym” 

1730,00 zł 

Razem 24 480,00 zł 

 

 

4. „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 Rekonstrukcji Historycznej „SZPICA” 

 

„Pielęgnowanie polskości, rozwój i kształtowanie świadomości narodowej, 

obywatelskiej poprzez uczestnictwo w uroczystościach patriotycznych 

historycznej warty honorowej” 

 

1000,00 zł 

Fundacja Dzierżoniowski Uniwersytet Trzeciego Wieku 

 

„Znasz li ten kraj” 

3000,00 zł 

Stowarzyszenie „Uciechów – Moja Wieś” 

 

„Listopadowa nostalgia – obchody Narodowego Święta Niepodległości” 

850,00 zł 

Stowarzyszenie „Razem dla Wsi” 

 

„Radosna Niepodległa – uroczyste obchody 100-lecia Odzyskania 

Niepodległości” 

800,00 zł 

Stowarzyszenie „Roztocznik – Wspólna Przyszłość” 

 

„Wieczornica – tu wszędzie jest moja ojczyzna” 

800,00 zł 

Stowarzyszenie Przyjaciół Pojany 

 

„Nie obcyś my na ziemi tej – edycja II” 

700,00 zł 



Stowarzyszenie „Przyjaciół Gór Sowich” 

 

„Nasza Niepodległa” 

 

1500,00 zł 

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi „Przystań Mościsko” 

 

„Obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości” 

350,00 zł 

Stowarzyszenie „Wzgórza Kiełczyńskie” 

 

„My spod biało-czerwonej” 

1000,00 zł 

Razem 10 000,00 zł 

 

Dofinansowania nie otrzymały oferty Terenowego Oddziału Stowarzyszenia 

Ochotniczych Hufców Pracy we Wrocławiu – 1-7 Hufiec Pracy w Dzierżoniowie 

na zadania pn.: „Kopalnia wiedzy” oraz „100 lat niepodległej Polski” 

 

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 2018”, 

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

58-200 Dzierżoniów. 

 

 

Wójt Gminy Dzierżoniów 

/-/ Marek Chmielewski 


