
                                                         
Zarz�dzenie Nr 66/49/11 

Wójta Gminy Dzier�oniów 
z dnia 30 marca 2011r. 

 
w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizacj� zada� publicznych    

                        Gminy Dzier�oniów zadanie z zakresu: „ Działalno�ci na rzecz osób 
niepełnosprawnych”, „Nauki, edukacji, o�wiaty i wychowania”, „Kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, „Podtrzymywania            
i upowszechniania tradycji narodowej, piel�gnowania polsko�ci oraz rozwoju �wiadomo�ci narodowej, obywatelskiej i kulturowej”, „Działalno�ci na rzecz 
osób w wieku emerytalnym” 

 
Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorz�dzie gminnym             

( Dz.U. z 2001r., nr 142, poz. 1591 z pó�n. zm.) w zwi�zku z pkt. 12 „Regulaminu Otwartego 
Konkursu Ofert” stanowi�cego Zał�cznik nr 1. do Zarz�dzenia Nr 19/02/11 Wójta Gminy 
Dzier�oniów z dnia 3 stycznia 2011r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Otwartych 
Konkursów Ofert w zakresie rozpatrywania ofert na realizacj	  zada
  publicznych Gminy 
Dzier�oniów a tak�e „Instrukcji wypełniania oferty” w 2011r.  
 
 

Wójt Gminy Dzier�oniów zarz�dza: 
 
 

§ 1 
 

Po przeprowadzeniu post	powania konkursowego podaje si	  do publicznej wiadomoci 
wyniki konkursu ofert na zadanie z zakresu: „Działalnoci na rzecz osób niepełnosprawnych”, 
„Nauki, edukacji, owiaty i wychowania”, „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury                          
i dziedzictwa narodowego”, „Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, 
piel	gnowania polskoci oraz rozwoju wiadomoci narodowej, obywatelskiej i kulturowej”, 
„Działalnoci na rzecz osób w wieku emerytalnym”: 
 
 
 
1) Działalno��  na rzecz osób niepełnosprawnych 
 
 

Organizacja pozarz�dowa Nazwa zadania 
Przyznana 

kwota 
dotacji 

Polskie Stowarzyszenie 
na Rzecz Osób 

z Upo ledzeniem 
Umysłowym 

Obóz  terapeutyczno-usamodzielniaj�cy, 
poprawiaj�cy zdrowie pn. ”Poznajemy 
walory zdrowotne uzdrowisko Kotliny 

Kłodzkiej” 
Jednodniowa wycieczka do Pragi 

„Spotkajmy si	  na Mocie Karola”- 
kontynuacja współpracy pomi	dzy Polskimi 

i Czeskimi organizacjami na rzecz osób 
niepełnosprawnych 

 
 
 
 

2.000 zł 



Organizacja pozarz�dowa Nazwa zadania 
Przyznana 

kwota 
dotacji 

 
Polski Zwi�zek 
Niewidomych 

 
Działalno�  na rzecz osób 

niepełnosprawnych 

 
1.000 zł 

 
RAZEM  3.000 zł 
 
 
 
2) Nauka, o�wiata, edukacja i wychowanie 
 

Organizacja pozarz�dowa Nazwa zadania 
Przyznana 

kwota 
dotacji 

Stowarzyszenie 
Dobrocin Wie  XXI Wieku 

TOMIK POEZJI DZIECI�CEJ 1.500 zł 

RAZEM  1.500 zł 
 
 
 
3) Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzic twa narodowego, w tym: 
 
 
- Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych   na terenie gminy z elementami promocji 
lokalnych twórców i produktu lokalnego 
 

Organizacja pozarz�dowa Nazwa zadania 
Przyznana 

kwota 
dotacji 

Stowarzyszenie 
Dobrocin Wie  XXI Wieku 

„Grzybolandia – Piknik Rodzinny 2011r. 
w Dobrocinie” 

2.650 zł 

Stowarzyszenie 
Uciechów – Moja Wie  

„Festiwal Humoru– Uciecha w Uciechowie” 6.340 zł 

RAZEM  8.990 zł 
 
 
- Działania zwi�zane z integracj�  społecznoci lokalnych 
 

Organizacja pozarz�dowa Nazwa zadania 
Przyznana 

kwota 
dotacji 

Stowarzyszenie 
Piława Dolna 

„Piławskie sło
ce dobre na wszystko- 
wiosenne i letnie spotkania plenerowe” 

5.427 zł 

Stowarzyszenie 
Dobrocin Wie  XXI Wieku 

„ZLOT Rodzinny z elementami sportowymi 
mieszka
ców Gminy Dzier�oniów                   

w Dobrocinie w dniu 20 sierpnia 2011r” 
3.000 zł 

Stowarzyszenie na rzecz  
rozwoju wsi: J	drzejowice, 
Kiełczyn, Tuszyn, Włóki 

„Rybobranie, 11 czerwca 2011r” 4.879 zł 



Organizacja pozarz�dowa Nazwa zadania 
Przyznana 

kwota 
dotacji 

 
Stowarzyszenie 

Rozwoju i Promocji Wsi 
Przysta
  Mocisko 

 
„Teksas i Covboje w Mocisku” 

       
2.730 zł 

RAZEM  16.036 zł 
 
 
4) Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, piel�gnowania polsko�ci oraz 
rozwoju �wiadomo�ci narodowej, obywatelskiej i kulturowej 
 

Organizacja pozarz�dowa Nazwa zadania 
Przyznana 

kwota 
dotacji 

Stowarzyszenie 
Rozwoju i Promocji Wsi 

Przysta
  Mocisko 
„Uroczycie, podnio le, nastrojowo…” 560 zł 

RAZEM  560 zł 
 
 
5) Działalno�ci na rzecz osób w wieku emerytalnym 
 
 

Organizacja pozarz�dowa Nazwa zadania 
Przyznana 

kwota 
dotacji 

Stowarzyszenie 
Uciechów – Moja Wie  

„JESIENNE UCIECHY” – aktywizacja 
seniorów sołectwa Uciechów 

1.975 zł 

Stowarzyszenie 
Piława Dolna 

„Klub Ciekawych 
�
wiata”  

– integracja i szerzenie turystyki w ród 
Seniorów wsi Piława Dolna 

2.800 zł 

Stowarzyszenie 
Rozwoju i Promocji Wsi 

Przysta
  Mocisko 
„Co nam w duszy gra?” 

4.400 zł 

RAZEM  9.175 zł 
 

 
 

§ 2 
 

Wykonanie zarz�dzenia powierza si	  Kierownikowi Referatu Owiaty, Sportu i Turystyki 
oraz Skarbnikowi Gminy. 
 

§ 3 
 

Zarz�dzenie wchodzi w �ycie z dniem podpisania. 


