Dzierżoniów, 05.04.2017 r.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych gminy Dzierżoniów w zakresie „Kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego”, „Turystyki i krajoznawstwa”,
„Przeciwdziałania alkoholizmowi”, „Zwalczania narkomanii”

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 15 ust 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)
Wójt Gminy Dzierżoniów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na zadania
z zakresu „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”,
„Turystyki i krajoznawstwa”, „Przeciwdziałania alkoholizmowi” i „Zwalczania
narkomanii”

1. „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”
a) Zadanie szczegółowe: „Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych na terenie gminy
z elementami promocji lokalnych twórców”

Oferent i nazwa zadania

Kwota
dotacji

Stowarzyszenie „Wzgórza Kiełczyńskie”
3500,00 zł
„Niezapomniany Piknik Rodzinny”
Stowarzyszenie „Przyjaciół Gór Sowich”
1210,00 zł
„Poetyckie wieczorki literacko-muzyczne pn.: Jak polubić poezję”
Stowarzyszenie „Razem dla Wsi”
1300,00 zł
„Podniebne spotkanie w Myśliszowie”
Razem

6010,00 zł

b) Zadanie szczegółowe: „Działania kulturalne i integracyjne związane z wdrożeniem ofert
wiosek tematycznych”
Oferent i nazwa zadania

Kwota
dotacji

Stowarzyszenie „Wzgórza Kiełczyńskie”
1600,00 zł
„W cieniu starych drzew”

Fundacja Rozwoju Kultury, Sztuki i Edukacji „Otwórz Drzwi”
1200,00 zł
„Ja i moja maska”
Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi „Przystań Mościsko”
1500,00 zł
„Warsztaty artystyczne jako element wsi tematycznej”
Stowarzyszenie „Uciechów – Moja Wieś”
1100,00 zł
„Uciechów – wioska dobrego humoru – warsztaty dla dzieci i młodzieży”
Stowarzyszenie „Piława Dolna”
1100,00 zł
„Letnie igraszki na kamiennym szlaku”
Stowarzyszenie „Dobrocin – Wieś XXI w.”
„Działania kulturalne i integracyjne związane z wdrożeniem ofert wiosek
tematycznych – Plener rzeźbiarski”

3500,00 zł
10 000,00 zł

Razem
2. „Turystyka i krajoznawstwo”

a) Zadanie szczegółowe: „Wspieranie działań przyczyniających się do rozwoju turystyki ze
szczególnym uwzględnieniem obszaru Gór Sowich i Masywu Ślęży”

Oferent i nazwa zadania

Kwota
dotacji

Stowarzyszenie „Wzgórza Kiełczyńskie”
2200,00 zł
„Znam miejsce, w którym mieszkam”
Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi „Przystań Mościsko”
800,00 zł
„Pieszy rajd po Górach Sowich”
Stowarzyszenie „Dobrocin – Wieś XXI w.”
1500,00 zł
„Poznajemy bliżej nasz region – tajemniczy Dolny Śląsk”
Polski Związek Niewidomych Koło Dzierżoniów
500,00 zł
„Pomimo barier jestem nadal aktywny”
Razem

5000,00 zł

Dofinansowania nie otrzymały oferty:
1. Fundacji Rozwoju Kultury, Sztuki i Edukacji „Otwórz Drzwi”, zadanie pn. „Zorientuj się
na Góry Sowie”
2. Stowarzyszenia Kwaterodawców „Kraina Sudecka”, zadanie pn. „Strój regionalny jako
forma wspierania działań przyczyniających się do rozwoju turystyki ze szczególnym
uwzględnieniem obszaru Gór Sowich i Masywu Ślęży”

3. „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”
a) Zadanie szczegółowe: „Promowanie zdrowego i trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców
gminy Dzierżoniów”
Kwota
dotacji

Oferent i nazwa zadania
Fundacja Rozwoju Kultury, Sztuki i Edukacji „Otwórz Drzwi”

3500,00 zł
„Cienka Czerwona Linia”
Stowarzyszenie „Wzgórza Kiełczyńskie”
900,00 zł
„Bal Wszystkich Świętych”
Dzierżoniowski Klub Sportowy „Karate Kyokushin”
1800,00 zł
„Trenuję – nie piję”
Stowarzyszenie „Aktywuj Młodzież”
2500,00 zł
„Muzyczna świetlica 3”
Razem

8700,00 zł

b) Zadanie szczegółowe: „Organizacja festynów profilaktycznych i festynów rodzinnych
z uwzględnieniem działalności informacyjnej i edukacyjnej”
Kwota
dotacji

Oferent i nazwa zadania
Fundacja Rozwoju Kultury, Sztuki i Edukacji „Otwórz Drzwi”

4000,00 zł
„Razem damy radę”
Stowarzyszenie „Dobrocin – Wieś XXI w.”
„Organizacja festynów profilaktycznych i festynów
z uwzględnieniem działalności informacyjnej i edukacyjnej”
Stowarzyszenie „Aktywuj Młodzież”

rodzinnych

2400,00 zł

3200,00 zł
„Biegnijmy po lato – festyn profilaktyczny”
Razem

9600,00 zł

4. „Zwalczanie narkomanii”
a) Zadanie szczegółowe: „Organizowanie festynów profilaktycznych i festynów rodzinnych
z uwzględnieniem działalności informacyjnej i edukacyjnej”

Oferent i nazwa zadania

Kwota
dotacji

Fundacja Rozwoju Kultury, Sztuki i Edukacji „Otwórz Drzwi”
4500,00 zł
„Nie zaciemniaj kolorów życia”

Stowarzyszenie „Wzgórza Kiełczyńskie”
2000,00 zł
„Muzyczna jesień w parku”
Stowarzyszenie „Roztocznik – Wspólna Przyszłość”
1500,00 zł
„Niedziela na sportowo – z dala od uzależnień”
Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi „Przystań Mościsko”
1500,00 zł
„Wakacje na kolorowo – wakacyjny festyn profilaktyczny”
Stowarzyszenie „Uciechów – Moja Wieś”
„Czysta uciecha to bohaterów cecha
profilaktycznego”
Stowarzyszenie „Aktywuj Młodzież”

–

organizacja

IV

festynu

3000,00 zł

1000,00 zł
„Tym razem na sportowo 3”
Stowarzyszenie „Razem dla Wsi”
1082,00 zł
„Zabawa z uśmiechem”
Razem

14 582,00 zł

Dofinansowania nie otrzymały oferty:
1. Stowarzyszenia „Piława Dolna”, zadanie pn. „Posłuchaj historii z nami, nie
z narkotykami, nie z dopalaczami”
2. Ludowego Klubu Sportowego „Victoria” Tuszyn, zadanie pn. „Festyn rodzinny
w Tuszynie”
5. 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 2017”,
3) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1
58-200 Dzierżoniów.

Wójt Gminy Dzierżoniów
/-/ Marek Chmielewski

