
 

Zarządzenie Nr 426/6/18 

Wójta Gminy Dzierżoniów 

z dnia 22 stycznia 2018 r. 
 

 

w sprawie: szczegółowego wykazu zadań dotyczących współpracy gminy Dzierżoniów 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2018 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” oraz „Turystyki i krajoznawstwa” 

 

 

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.), w związku z § 11 Programu współpracy gminy 

Dzierżoniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2018 

przyjętego Uchwałą nr XLIII/282/17 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 30 listopada 2017 r. 

 

Wójt Gminy Dzierżoniów zarządza 

 

§ 1 

 

1. Wykaz szczegółowych zadań dotyczących współpracy gminy Dzierżoniów z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami realizowanych w roku 2018 w formie wspierania: 

 

Lp Zadania priorytetowe Zadania szczegółowe Przeznaczone 

środki 

1 

Wspieranie 

i upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu 

1. Upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu wśród 

dorosłych mieszkańców z terenu 

gminy Dzierżoniów poprzez 

organizację przedsięwzięć 

o charakterze sportowym 

w dyscyplinie piłki nożnej 

(92605) 

 

2. Upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu wśród dzieci  

i młodzieży z terenu gminy 

Dzierżoniów poprzez 

organizację różnorodnych 

przedsięwzięć o charakterze 

sportowym 

(92605) 

55 000 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

85 000 zł 

Razem 1, 2 

 

140 000 zł 



2 

Działalność 

na rzecz osób 

niepełnosprawnych 

1. Organizacja zajęć dla osób 

niepełnosprawnych 

(85495)  

 

5 000 zł 

3 

Działalność wspomagająca 

rozwój wspólnot 

i społeczności lokalnych 

1. Pobudzenie aktywności 

obywatelskiej dzieci i młodzieży 

 (85495) 

2. Rozwój wspólnot i społeczności 

lokalnych poprzez wdrożenie 

elementów ofert wiosek 

tematycznych 

(85495) 

 

3 000 zł 

 

 

12 000 zł 

Razem 1, 2 15 000 zł 

4 

Kultura, sztuka, ochrona 

dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego 

 

1. Organizacja imprez kulturalno-

rekreacyjnych na terenie gminy 

z elementami promocji 

lokalnych twórców 

(92105) 

2. Działania kulturalne 

i integracyjne związane 

z wdrożeniem ofert wiosek 

tematycznych 

(92105) 

5 000 zł 

 

 

 

 

10 000 zł 

Razem 1, 2 15 000 zł 

5 

Podtrzymywanie 

i upowszechnianie tradycji 

narodowej, pielęgnowanie 

polskości oraz rozwój 

świadomości narodowej, 

obywatelskiej i kulturowej 

 

1. Pielęgnowanie polskości, 

rozwój i kształtowanie 

świadomości narodowej, 

obywatelskiej 

(92105) 

 

 

10 000 zł 

6 
Działalność na rzecz osób 

w wieku emerytalnym 

1. Promowanie i wspieranie 

aktywnych form spędzania czasu 

wolnego oraz uczestnictwa osób 

starszych w życiu społecznym 

(92105) 

 

 

25 000 zł 

7 
Turystyka  

i krajoznawstwo 

1. Wspieranie działań 

przyczyniających się do rozwoju 

turystyki ze szczególnym 

uwzględnieniem obszaru Gór 

Sowich i Masywu Ślęży 

(63003) 

 

 

5 000 zł 

 

 

2. Współpraca winna się odbywać na zasadach określonych w Uchwale Nr XLIII/282/17 

Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie Programu współpracy gminy 

Dzierżoniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2018. 

 

 

 

 



§ 2 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty, Sportu i Turystyki. 

 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

Wójt Gminy Dzierżoniów 

/-/ Marek Chmielewski 

  


