
Dzierżoniów, 15.03.2018 r. 

 

 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych gminy Dzierżoniów w zakresie „Działalności wspomagającej 

rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” oraz „Działalności na rzecz osób 

niepełnosprawnych” 
 

 

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 zadania 

z zakresu „Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” 

oraz „Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych” 

  

1. Zadanie szczegółowe:  

„Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez wdrożenie elementów ofert wiosek 

tematycznych” 

 

Oferent i nazwa zadania 
Kwota 

dotacji 

Stowarzyszenie „Uciechów - Moja Wieś” 

Elementy Programu Rozwoju i Promocji wsi tematycznej 

„Uciechów – Wioska Dobrego Humoru” 

 

4100,00 zł 

Stowarzyszenie „Razem dla wsi” 

„Owiesno - wieś okrągłego zamku” 
3700,00 zł 

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi „Przystań Mościsko” 

„Most Elżbiety” jako element wsi tematycznej „Mościsko - wioska mostów” 
4200,00 zł 

Razem 12 000,00 zł 

 

2. Zadanie szczegółowe:  

„Pobudzenie aktywności obywatelskiej dzieci i młodzieży” 

 

Oferent i nazwa zadania 
Kwota 

dotacji 

Stowarzyszenie „Wzgórza Kiełczyńskie” 

„Uczeń - obywatel, patriota” 

 1 550,00 zł 

 

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi „Przystań Mościsko” 

„Most Północ Południe” 

 1 450,00 zł 

 

Razem 3 000,00 zł 

 



3. Zadanie szczegółowe: 

 

„Organizacja zajęć dla osób niepełnosprawnych” 

 

 

Oferent i nazwa zadania Kwota 

dotacji 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością 

Intelektualną Koło w Dzierżoniowie 

„Obóz terapeutyczno-usamodzielniający-zdrowotny 

„Cudze chwalicie swego nie znacie – poznajemy walory Ciechocinka” w 

Ciechocinku. 

Wypoczynek letni dzieci i młodzieży niepełnosprawnej –  

turnus rehabilitacyjny w Sarbinowie – dowóz” 

2 600,00 zł 

Fundacja „Pokolorujmy Szarość” 

„ Aktywna terapia psycho-ruchowa” 

2 100,00 zł 

Polski Związek Niewidomych – Koło w Dzierżoniowie 

„Pomimo niepełnosprawności jestem aktywny” 

   300,00 zł 

Razem 5 000,00 zł 

 

 

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 


