
Zarządzenie Nr  44/33/15 
Wójta Gminy Dzierżoniów 
z dnia 1 kwietnia 2015 r. 

 
 

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych    
Gminy Dzierżoniów zadanie z zakresu „Przeciwdziałania alkoholizmowi” i „Zwalczania 
narkomanii” 
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym  
( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm) i art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014 poz. 1118 z późn. zm. ) 

 
 

Wójt Gminy Dzier żoniów zarządza: 
 
 

§ 1 
 

Po przeprowadzeniu postępowania konkursowego podaje się do publicznej wiadomości 
wyniki konkursu ofert na zadanie z zakresu: „Przeciwdziałania alkoholizmowi” i „Zwalczania 
narkomanii”. 

 
PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI  
 

1. Promowanie zdrowego i trzeźwego stylu życia mieszkańców gminy Dzierżoniów 
 
 

Oferent i nazwa zadania 
Kwota 
dotacji 

Stowarzyszenie Piława Dolna 
„Zdrowo, trzeźwo, aktywnie czyli 7 sekretów efektywnego ojcostwa” 

 
3.240,00 zł 

Stowarzyszenie Przyjaciół Gór Sowich 
„W gminie dobrze się znamy i razem w kręgle gramy” 

 
1.440,00 zł 

Razem 4.680,00 zł 
 
 

2. Zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych 
 

Oferent i numer oferty 
Kwota 
dotacji 

Stowarzyszenie „Wzgórza Kiełczyńskie” 
„Warsztaty scrapbookingowe” 

 
2.050,00 zł 

Razem 2.050,00 zł 
   
 
 
 
 
 



3. Organizowanie festynów profilaktycznych i festynów rodzinnych z uwzględnieniem 
działalności informacyjnej i edukacyjnej 

 
 

Oferent i numer oferty 
Kwota 
dotacji 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi „Przystań Mościsko” 
„Festyn Sportu Rodzinnego” 

 
4.000,00 zł 

Stowarzyszenie „Dobrocin-Wieś XXI Wieku” 
„Organizowanie festynów profilaktycznych i festynów rodzinnych  
z uwzględnieniem działalności informacyjnej i edukacyjnej” 

 
 

2.200,00 zł 
Stowarzyszenie „Wzgórza Kiełczyńskie” 
„Dzień Dziecka w Kiełczynie” 

 
1.100,00 zł 

Razem 7.300,00 zł 
 
 
 

ZWALCZANIE NARKOMANII  
 
 
1. Organizowanie festynów profilaktycznych i festynów rodzinnych z uwzględnieniem 
działalności informacyjnej i edukacyjnej 

 

Oferent i nazwa zadania 
Kwota 
dotacji 

Stowarzyszenie „Nasza Nowizna” 
„Biegaj z Nami – Nie z narkotykami” 

 
1.500,00 zł 

Stowarzyszenie „Uciechów-MojaWieś” 
„Czysta uciecha to bohaterów cecha” 

 
3.000,00 zł 

Stowarzyszenie „Razem dla wsi” 
„Zabawa z uśmiechem” 

 
900,00 zł 

Stowarzyszenie „Roztocznik – wspólna przyszłość” 
„Niedziela na sportowo – z dala od uzaleznień” 

 
1.750,00 zł 

Stowarzyszenie „Aktywuj młodzież” 
”Tym razem na sportowo” 

 
3.500,00 zł 

Stowarzyszenie Przyjaciół Gór Sowich 
„Pierwszy dzień wakacji – czyli jak bezpieczne spędzić wakacje bez 
nałogów” 

 
 

2.600,00 zł 
Stowarzyszenie „Wzgórza Kiełczyńskie” 
„Muzyczna jesień w parku” 

 
2.400,00 zł 

Stowarzyszenie „Dobrocin-Wieś XXI Wieku 
„Piknik rodzinny” 

 
1.300,00 zł 

Razem 16.950,00 zł 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
§ 2 

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

§ 3 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


