
  
Zarządzenie Nr 36/25/15 

Wójta Gminy Dzierżoniów 
z dnia 17 marca 2015 r. 

 
w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych    

Gminy Dzierżoniów w zakresie „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”, 
”Turystyki i krajoznawstwa” 

 
 
 
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: 
 
„Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury  i dziedzictwa narodowego” 
 
a) Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych na terenie gminy z elementami promocji  
    lokalnych twórców i produktu lokalnego 
 
 
 

Oferent i nazwa zadania 
Kwota 
dotacji 

Stowarzyszenie Razem dla wsi - 
„Wiwat żniwa – wdzięczni za plony w Owieśnie” 

 
800,00 zł 

Stowarzyszenie Wzgórza Kiełczyńskie - 
„Dzień Rodziny” 

 
1.000,00 zł 

Stowarzyszenie Dobrocin Wieś XXI Wieku 
„Grzybolandia – Piknik Rodzinny 2015 r. w Dobrocinie” 

 
  1.000,00 zł 

Razem 2.800,00 zł 
 
 
 
 
 
 
 



b) Działania związane z integracją społeczności lokalnych  
 
 

Oferent i nazwa zadania 
Kwota 
dotacji 

Stowarzyszenie Przyjaciół Pojany 
„Aktywna integracja Stowarzyszenia Przyjaciół Pojany i Zespołu Górali 
Czadeckich Pojana” 

 
 

2.000,00 zł 
Stowarzyszenie Wzgórza Kiełczyńskie - 
„Współczesne kobiety kreatywne” 

 
1.000,00 zł 

Stowarzyszenie „Uciechów – Moja Wieś” 
„VI Festiwal Humoru „Uciecha w Uciechowie” 

 
  3.000,00 zł 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji „Przystań Mościsko” 
„Festiwal Nowalijek” 

 
  1.500,00 zł 

Stowarzyszenie Dobrocin Wieś XXI Wieku 
„Plener rzeźbiarski” 

 
  4.000,00 zł 

Razem 11.500,00 zł 
 
 
 
 
„Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej” 

 
 
 

Oferent i nazwa zadania 
Kwota 
dotacji 

Stowarzyszenie Przyjaciół Gór Sowich 
„Zwi ększenie zasobu wiedzy związanej z losami Polaków podczas II Wojny 
Światowej poprzez udział w historycznej wycieczce do sztolni walimskich” 

 
 

800,00 zł 
Stowarzyszenie Wzgórza Kiełczyńskie - 
„My spod biało-czerwonej” 

 
520,00 zł 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi „Przystań Mościsko”– 
„Uroczyście, podniośle, nastrojowo ” 

 
500,00 zł 

Stowarzyszenie „Uciechów – Moja Wieś” 
„Listopadowa nostalgia- obchody Narodowego Święta Niepodległości”  

 
500,00 zł 

Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej 
„Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej” 

 
 

1.000,00 zł 
Razem 3.320,00 zł 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



”Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym” 
 

Oferent i nazwa zadania 
Kwota 
dotacji 

Stowarzyszenie „Piława Dolna” - 
„Afryka dzika czyli senior na safari” 

 
1.900,00 zł 

Stowarzyszenie Wzgórza Kiełczyńskie - 
„Tournee emeryta” 

 
1.740,00 zł 

Stowarzyszenie Razem dla wsi - 
„Seniorzy korzystają z dóbr kultury” 

 
1.955,00 zł 

Stowarzyszenie Przyjaciół Gór Sowich 
„Organizacja wycieczki turystycznej pn. Poznajemy miasto Praga” 

 
3.025,00 zł 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi „Przystań Mościsko”– 
„Prowadzenie Klubu Seniora Druga Młodość 50+” 

 
3.264,00 zł 

Stowarzyszenie „Uciechów – Moja Wieś” 
„JESIENNE UCIECHY – aktywizacja seniorów sołectwa Uciechów” 

 
3.150,00 zł 

Polski Związek Niewidomych  
„Nadal jestem aktywny” 

 
1.525,00 zł 

Stowarzyszenie „Roztocznik – wspólna przyszłość” 
„Złota jesień seniora” 

 
1.441,00 zł 

Razem 18.000,00 zł 
 
 
”Turystyki i krajoznawstwa” 

 
 

 

Oferent i nazwa zadania 
Kwota 
dotacji 

Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” Piława Dolna 
„Rowerowo – bezpiecznie i zdrowo” 

 
1.200,00 zł 

Stowarzyszenie Przyjaciół Gór Sowich 
„Wędrówka po złoty medal małego turysty” 

 
400,00 zł 

Polski Związek Niewidomych  
„Z białą laską zwiedzam Dolny Śląsk” 

 
360,00 zł 

Razem 1.960,00 zł 
 
 
 

§ 2 
 

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

§ 3 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


