
 

Sprawozdanie z wykonania Uchwały Nr XLIII/282/17 

Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 30 listopada 2017 r.  

w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Dzierżoniów 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 

2018 
 
 

 

Ocena realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2018 
zgodnie z wcześniejszymi założeniami będzie oparta o następujące wskaźniki: 

 

1) liczbę ofert złożonych przez podmioty Programu w otwartych konkursach ofert, 
w tym liczbę ww. podmiotów,  

2) liczbę zawartych umów na realizację zadań publicznych, w tym liczbę podmiotów 

Programu,  
3) liczbę umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane przez Wójta 

Gminy z przyczyn zależnych od podmiotów Programu,  
4) oferty, które nie zostały przyjęte do finansowania,  
5) liczbę podmiotów Programu, które zwróciły się do Gminy o wsparcie lub powierzenie 

realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartych konkursów ofert. 

 

30 listopada 2017 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań 
publicznych gminy Dzierżoniów w zakresie: 

 

• Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 

 

22 stycznia 2018 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań 
publicznych gminy Dzierżoniów 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, 

• Turystyki i krajoznawstwa. 

 
19 marca 2018 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań 
publicznych gminy Dzierżoniów w zakresie: 

 

• Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałania 

alkoholizmowi 

• Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – zwalczania narkomanii 

 

Na realizację Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2018 r. przeznaczono 

środki w wysokości 315 000,00 zł. 
 



Ad. 1) W odpowiedzi na ogłoszenia konkursowe 27 organizacji pozarządowych złożyło 

łącznie 71 ofert. 

 

Ad 2) Po przeprowadzeniu postępowań konkursowych przyjęto do realizacji 67 ofert 

i podpisano umowy z 26 podmiotami Programu na łączną kwotę 295 480,00 zł na 

zadania z zakresu: 

 

•  Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 

 

•  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 

 

•  Turystyki i krajoznawstwa 

 

•  Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałania 

alkoholizmowi 

 

•  Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – zwalczania narkomanii. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego 
 

 

ZADANIE 

SZCZEGÓŁOWE 

ORGANIZACJA 

POZARZĄDOWA 

NAZWA 

ZADANIA 
KWOTA 

„Zapewnienie opieki 

bezdomnym zwierzętom 

na terenie gminy wiejskiej 

Dzierżoniów w 2018 r.” 

Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „Azyl” 

 

„Opieka nad bezpańskimi psami z gminy 

wiejskiej Dzierżoniów” 

 

60 000,00 zł 

 

 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

 
ZADANIE 

SZCZEGÓŁOWE 

ORGANIZACJA 

POZARZĄDOWA 

NAZWA 

ZADANIA 
KWOTA 

 

„Upowszechnianie 

kultury fizycznej  

i sportu wśród dorosłych 

mieszkańców   

z terenu gminy 

Dzierżoniów poprzez  

organizację przedsięwzięć 

o charakterze sportowym 

w dyscyplinie piłki 

nożnej” 

 

SBT Ludowy Klub Sportowy Roztocznik 

 

„Piłka nożna seniorów w Roztoczniku”  

8 000,00 zł 

 

Ludowy Klub Sportowy „Victoria” Tuszyn 

 

„Piłka nożna seniorów w Tuszynie”  

8 500,00 zł 

 

Ludowy Klub Sportowy Mościsko 

 

„Piłka nożna seniorów w Mościsku” 8 000,00 zł 

Ludowy Klub Sportowy Dobrocin „Piłka nożna seniorów w Dobrocinie” 8 000,00 zł 

 

Ludowy Klub Sportowy „Koliber” Uciechów 

 

„Upowszechnianie kultury fizycznej 

i sportu wśród dorosłych mieszkańców  

z terenu Gminy Dzierżoniów poprzez 

organizację przedsięwzięć o charakterze 

sportowym” 

7 000,00 zł 

 

Ludowy Klub Sportowy „Błękitni” Owiesno 

 

„Zajęcia sportowe w dyscyplinie piłka 

nożna seniorów w Owieśnie” 

8 000,00 zł 

 

Stowarzyszenie „Wzgórza Kiełczyńskie” „Majówka na sportowo we Włókach” 500,00 zł 



ZADANIE 

SZCZEGÓŁOWE 

ORGANIZACJA 

POZARZĄDOWA 

NAZWA 

ZADANIA 
KWOTA 

Ludowy Klub Sportowy „Sparta” 

Ostroszowice 

 

„Piłka nożna seniorów w Ostroszowicach” 7 000,00 zł 

Razem: 55 000,00 zł 

„Upowszechnianie 

kultury fizycznej  

i sportu wśród dzieci 

i młodzieży   

z terenu gminy 

Dzierżoniów poprzez  

organizację różnorodnych 

przedsięwzięć 

o charakterze sportowym” 

 

Ludowy Klub Sportowy „Błękitni” Owiesno „Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci 

i młodzieży w Owieśnie” 

9 000,00 zł 

 

Ludowy Klub Sportowy „ATOM” „Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu 

wśród mieszkańców gminy Dzierżoniów w 

treningach i wyścigach kolarskich. Szkółki 

kolarskie przy SP Tuszyn i ZSP Mościsko. 

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików 

w Wyścigu Indywidualnym na Czas i ze Startu 

Wspólnego o Puchar Wójta Gminy 

Dzierżoniów. Tuszyn-Roztocznik sierpień-

wrzesień 2018 r.” 

 

 

 

15 000,00 zł 

 

 

 

Ludowy Klub Sportowy „Koliber” Uciechów 

 

„Upowszechnianie kultury fizycznej 

i sportu wśród dzieci  i młodzieży  

z terenu Gminy Dzierżoniów poprzez 

organizację różnorodnych przedsięwzięć 

o charakterze sportowym” 

 

7 700,00 zł 

 

 

 

Dzierżoniowski Klub Sportowy Karate 

Kyokushin 

 

„Dzieci i młodzież z Gminy Dzierżoniów 

ćwiczą karate kyokushin” 

 

4 100,00 zł 

 

Dzierżoniowski Klub Bokserski 

 

„Udział dzieci i młodzieży z Gminy 

Dzierżoniów w treningach i zawodach 

w boksie w 2018 r.” 

 

 

1 500,00 zł 

 

Ludowy Klub Sportowy Dobrocin „Sport dzieci i młodzieży w Dobrocinie”  

9 000,00 zł 

 

SBT Ludowy Klub Sportowy Roztocznik 

 

„Sport dzieci i młodzieży w Roztoczniku” 9 000,00 zł 

 



ZADANIE 

SZCZEGÓŁOWE 

ORGANIZACJA 

POZARZĄDOWA 

NAZWA 

ZADANIA 
KWOTA 

Ludowy Klub Sportowy „Victoria” Tuszyn 

 

„Sport dzieci i młodzieży w Tuszynie” 9 000,00 zł 

 

Ludowy Klub Sportowy Mościsko 

 

„Sport dzieci i młodzieży w Mościsku” 9 000,00 zł 

 

Ludowy Klub Sportowy „Sparta” 

Ostroszowice 

 

„Sport dzieci i młodzieży w 

Ostroszowicach” 

 

7 700,00 zł 

Razem: 81 000,00 zł 

 

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 

 
ZADANIE 

SZCZEGÓŁOWE 

ORGANIZACJA 

POZARZĄDOWA 

NAZWA 

ZADANIA 
KWOTA 

„Rozwój wspólnot i 

społeczności lokalnych 

poprzez wdrożenie 

elementów ofert wiosek 

tematycznych” 

Stowarzyszenie „Uciechów – Moja Wieś” 

 

„Elementy Programu Rozwoju i Promocji 

wsi tematycznej „Uciechów – Wioska 

Dobrego Humoru” 

4 100,00 zł 

Stowarzyszenie „Razem dla Wsi” 

 

„Owiesno – wieś okrągłego zamku” 3 700,00 zł 

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi 

„Przystań Mościsko” 

„Most Elżbiety” jako element wsi 

tematycznej „Mościsko – wioska mostów” 

4 200,00 zł 

Razem: 12 000,00 zł 

 

 
ZADANIE 

SZCZEGÓŁOWE 

ORGANIZACJA 

POZARZĄDOWA 

NAZWA 

ZADANIA 
KWOTA 

„Pobudzenie aktywności 

obywatelskiej dzieci i 

młodzieży” 

Stowarzyszenie „Wzgórza Kiełczyńskie” 

 

„Uczeń – obywatel, patriota” 1550,00 zł 

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi 

„Przystań Mościsko” 

„Most Północ Południe” 1450,00 zł 

Razem: 3 000,00 zł 



 

 

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 

 
ZADANIE 

SZCZEGÓŁOWE 

ORGANIZACJA 

POZARZĄDOWA 

NAZWA 

ZADANIA 
KWOTA 

 

 

 

„Organizacja zajęć dla 

osób niepełnosprawnych” 

 

 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób 

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło 

w Dzierżoniowie 

 

„Obóz terapeutyczno-usamodzielniająco-

zdrowotny „Cudze chwalicie swego nie 

znacie – poznajemy walory Ciechocinka” 

w Ciechocinku. Wypoczynek letni dzieci 

i młodzieży niepełnosprawnej – turnus 

rehabilitacyjny w Sarbinowie – dowóz” 

 

2 600,00 zł 

Fundacja „Pokolorujmy Szarość” 

 

„Aktywna terapia psycho-ruchowa” 2 100,00 zł 

Polski Związek Niewidomych – Koło w 

Dzierżoniowie 

 

„Pomimo niepełnosprawności jestem 

aktywny” 

300,00 zł 

Razem: 5 000,00 zł 

 

 

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 
 

ZADANIE 

SZCZEGÓŁOWE 

ORGANIZACJA 

POZARZĄDOWA 

NAZWA 

ZADANIA 
KWOTA 

 

„Organizacja imprez kulturalno 

-rekreacyjnych na terenie gminy  

z elementami promocji lokalnych 

twórców” 

 

Stowarzyszenie „Wzgórza 

Kiełczyńskie” 

 

„Niezapomniany Piknik Rodzinny” 2 000,00 zł 

Stowarzyszenie „Razem dla Wsi” „Podniebne spotkanie w Myśliszowie” 

 

1 200,00 zł 

Stowarzyszenie „Uciechów – Moja 

Wieś” 

„IV Uciechowska Biesiada” 1 800,00 zł 

Razem: 5 000,00 zł 



ZADANIE 

SZCZEGÓŁOWE 

ORGANIZACJA 

POZARZĄDOWA 

NAZWA 

ZADANIA 
KWOTA 

 

„Działania kulturalne i integracyjne 

związane z wdrożeniem ofert wiosek 

tematycznych” 

 

 

Stowarzyszenie „Uciechów – Moja 

Wieś” 

„Uciechów – Wioska Dobrego Humoru – 

warsztaty dla dzieci i młodzieży” 

3 550,00 zł 

Stowarzyszenie „Dobrocin – Wieś 

XXI w.” 

 

„Działania kulturalne i integracyjne 

związane z wdrożeniem ofert wiosek 

tematycznych - Plener rzeźbiarski” 

2 500,00 zł 

Fundacja Rozwoju Kultury, Sztuki 

i Edukacji „Otwórz Drzwi” 

 

„Gra wiejska „Ze sztuką za pan brat” 1 300,00 zł 

Stowarzyszenie Rozwoju i 

Promocji Wsi „Przystań Mościsko” 

 

„Most, mostek, mosteczek – warsztaty 

robienia pamiątek” 

1 350,00 zł 

Stowarzyszenie „Wzgórza 

Kiełczyńskie” 

 

„W cieniu starych drzew” 1 300,00 zł 

Razem: 10 000,00 zł 

 

Turystyka i krajoznawstwo 

 
ZADANIE 

SZCZEGÓŁOWE 

ORGANIZACJA 

POZARZĄDOWA 

NAZWA 

ZADANIA 
KWOTA 

„Wspieranie działań 

przyczyniających się do 

rozwoju turystyki ze 

szczególnym 

uwzględnieniem obszaru 

Gór Sowich i Masywu 

Ślęży” 

 

Stowarzyszenie „Dobrocin – Wieś XXI w.” 

 

„Wspieranie działań 

przyczyniających się do rozwoju turystyki 

ze szczególnym 

uwzględnieniem obszaru Gór Sowich 

i Masywu Ślęży” 

 

1 200,00 zł 

Stowarzyszenie Strefa MTB Sudety 

 

„Oznakowanie tras rowerowych w Górach 

Sowich” 

 

1350,54 zł 

Stowarzyszenie „Wzgórza Kiełczyńskie” 

 

„Znam miejsce, w którym mieszkam” 2 449,46 zł 

 

Razem: 5 000,00 zł 



Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 

 
ZADANIE 

SZCZEGÓŁOWE 

ORGANIZACJA 

POZARZĄDOWA 

NAZWA 

ZADANIA 
KWOTA 

„Promowanie 

i wspieranie aktywnych 

form spędzania czasu 

wolnego oraz 

uczestnictwa osób 

starszych w życiu 

społecznym” 

 

Polski Związek Niewidomych – Koło 

Dzierżoniów 

 

„W każdym wieku można żyć aktywnie” 1 000,00 zł 

Fundacja Dzierżoniowski Uniwersytet Trzeciego 

Wieku 

„Senior Gminy Dzierżoniów w 2018 r. – 

aktywny fizycznie, intelektualnie 

i społecznie” 

 

6 000,00 zł 

Stowarzyszenie „Uciechów - Moja Wieś” 

 

„Jesienne uciechy - aktywizacja seniorów 

sołectwa Uciechów” 

 

4 500,00 zł 

Stowarzyszenie „Razem dla Wsi” 

 

„Seniorzy korzystają z dóbr kultury” 3 050,00 zł 

Stowarzyszenie „Roztocznik – Wspólna 

Przyszłość’ 

 

„Złota jesień seniora” 1 660,00 zł 

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi 

„Przystań Mościsko” 

 

„Prowadzenie Klubu Seniora” 3 400,00 zł 

Stowarzyszenie „Wzgórza Kiełczyńskie” 

 

„Radosny emeryt” 3 140,00 zł 

Stowarzyszenie „Dobrocin – Wieś XXI Wieku” „Promowanie 

i wspieranie aktywnych form spędzania 

czasu wolnego oraz uczestnictwa osób 

starszych w życiu społecznym” 

 

1 730,00 zł 

Razem: 24 480,00 zł 

 

 



Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 

 
ZADANIE 

SZCZEGÓŁOWE 

ORGANIZACJA 

POZARZĄDOWA 

NAZWA 

ZADANIA 
KWOTA 

„Pielęgnowanie 

polskości, rozwój 

i kształtowanie 

świadomości narodowej, 

obywatelskiej” 

Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 

„SZPICA” 

 

„Pielęgnowanie polskości, rozwój i 

kształtowanie świadomości narodowej, 

obywatelskiej poprzez uczestnictwo w 

uroczystościach patriotycznych historycznej 

warty honorowej” 

 

1 000,00 zł 

Fundacja Dzierżoniowski Uniwersytet Trzeciego 

Wieku 

 

„Znasz li ten kraj” 3 000,00 zł 

Stowarzyszenie „Uciechów – Moja Wieś” 

 

„Listopadowa nostalgia - obchody 

Narodowego Święta Niepodległości” 

 

850,00 zł 

Stowarzyszenie „Razem dla Wsi” 

 

„Radosna Niepodległa – uroczyste obchody 

100-lecia Odzyskania Niepodległości” 

 

800,00 zł 

Stowarzyszenie „Roztocznik – Wspólna 

Przyszłość” 

„Wieczornica – tu wszędzie jest moja 

ojczyzna” 

 

800,00 zł 

Stowarzyszenie „Przyjaciół Pojany” „Nie obcyś my na ziemi tej – edycja II” 

 

700,00 zł 

Stowarzyszenie „Przyjaciół Gór Sowich” „Nasza Niepodległa” 

 

1 500,00 zł 

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi 

„Przystań Mościsko” 

„Obchody 100-lecia Odzyskania 

Niepodległości” 

 

350,00 zł 

Stowarzyszenie „Wzgórza Kiełczyńskie” „My spod biało-czerwonej” 

 

1 000,00 zł 

Razem: 10 000,00 zł 

 



Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – zwalczanie narkomanii 

 
ZADANIE 

SZCZEGÓŁOWE 

ORGANIZACJA 

POZARZĄDOWA 

NAZWA 

ZADANIA 
KWOTA 

„Organizowanie 

przedsięwzięć 

profilaktycznych 

z uwzględnieniem 

działalności 

informacyjnej 

i edukacyjnej” 

 

Stowarzyszenie „Wzgórza Kiełczyńskie” 

 

„Muzyczna jesień w parku” 2 300,00 zł 

Stowarzyszenie „Uciechów – Moja Wieś” 

 

„Czysta uciecha to bohaterów cecha – 

organizacja V festynu profilaktycznego” 

3 000,00 zł 

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi 

„Przystań Mościsko” 

 

„Pożyteczne wakacje z dala od nałogów” 3 000,00 zł 

Fundacja Rozwoju Kultury, Sztuki i Edukacji 

„Otwórz Drzwi” 

 

„Nie zaciemniaj kolorów życia” 2 000,00 zł 

Stowarzyszenie „Roztocznik – Wspólna 

Przyszłość” 

 

„Niedziela na sportowo - z dala od 

uzależnień” 

1 300,00 zł 

Stowarzyszenie „Razem dla Wsi” 

 

„Rodzina Twój przyjazny świat” 1 400,00 zł 

Razem: 13 000,00 zł 

 

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałanie alkoholizmowi 

 
ZADANIE 

SZCZEGÓŁOWE 

ORGANIZACJA 

POZARZĄDOWA 

NAZWA 

ZADANIA 
KWOTA 

„Promowanie zdrowego i 

trzeźwego stylu życia 

wśród mieszkańców 

gminy Dzierżoniów” 

Dzierżoniowski Klub Sportowy Karate 

Kyokushin 

 

„Trenuję – nie piję” 2 900,00 zł 

Fundacja Rozwoju Kultury, Sztuki i Edukacji 

„Otwórz Drzwi” 

 

„Cienka Czerwona Linia” 2 000,00 zł 

Stowarzyszenie „Wzgórza Kiełczyńskie” „Bal Wszystkich Świętych” 900,00 zł 

Razem: 5 800,00 zł 



„Organizacja 

przedsięwzięć 

profilaktycznych z 

uwzględnieniem 

działalności informacyjnej 

i edukacyjnej” 

Stowarzyszenie „Wzgórza Kiełczyńskie” 

 

„Dzień Dziecka w Tuszynie” 1 700,00 zł 

Fundacja Rozwoju Kultury, Sztuki i Edukacji 

„Otwórz Drzwi” 

 

„Archetyps” 2 000,00 zł 

Stowarzyszenie „Dobrocin – Wieś XXI w.” 

 

„Organizacja przedsięwzięć 

profilaktycznych z uwzględnieniem 

działalności informacyjnej i edukacyjnej” 

 

2 500,00 zł 

Razem: 6 200,00 zł 

 



Ad. 3) Liczba umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane przez Wójta 

Gminy z przyczyn zależnych od podmiotów Programu 

W 2018 r. wszystkie zadania zostały zrealizowane zgodnie z umowami o wsparcie realizacji 

zadań publicznych. Żadna umowa nie została rozwiązana. 

 

 

Ad. 4) Oferty, które nie zostały przyjęte do finansowania 

 

1. Oferta pn. „Rozwijanie wszechstronnych zdolności u dzieci i młodzieży” złożona przez 

Fundację Dzierżoniowski Uniwersytet Trzeciego Wieku na zadanie w zakresie „Wspierania 

i upowszechniania kultury fizycznej i sportu” - zadanie szczegółowe „Upowszechnianie 

kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Dzierżoniów”. Oferta 

zawierała błędy formalne. We wniosku wskazano niewłaściwą grupę odbiorców zadania 

publicznego objętą ww. zadaniem szczegółowym. 

2. Oferta Terenowego Oddziału Stowarzyszenia Ochotniczych Hufców Pracy we Wrocławiu 

– 1-7 Hufiec Pracy w Dzierżoniowie na zadanie w zakresie „Podtrzymywania 

i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości 

narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Oferta pn.: „Kopalnia wiedzy” zawierała błędy 

formalne. Oferent wskazał rodzaj zadania publicznego niezgodny z ogłoszeniem 

konkursowym. Ponadto we wniosku wskazano niewłaściwą grupę odbiorców zadania 

publicznego. 

3. Oferta Terenowego Oddziału Stowarzyszenia Ochotniczych Hufców Pracy we Wrocławiu 

– 1-7 Hufiec Pracy w Dzierżoniowie na zadanie pn. „100 lat niepodległej Polski” 

(„Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 

rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej) zawierała błędy formalne. 

Oferent we wniosku wskazał niewłaściwą grupę odbiorców zadania publicznego. 

 

4. Oferta Stowarzyszenia Przyjaciół Gór Sowich – „Trzeźwość – sposób myślenia” na zadanie 

w zakresie Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – „Przeciwdziałanie 

alkoholizmowi”, zadanie szczegółowe „Promowanie zdrowego i trzeźwego stylu życia wśród 

mieszkańców gminy Dzierżoniów” zawierała błędy formalne. Do wniosku nie dołączono 

wymaganego programu profilaktycznego zadania. Koszty wykazane w kosztorysie nie były 

ponadto logicznie powiązane z tematyką zadania szczegółowego. 

 

 

Ad 5) Liczba podmiotów Programu, które zwróciły się do Gminy o wsparcie 

lub powierzenie realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartych konkursów ofert 

W 2018 roku wpłynęły 2 oferty na wsparcie realizacji zadań publicznych 

z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 



1. Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich – zadanie pn. „PROFILAKTYCZNA 

STERYLIZACJA = ograniczenie bezdomności zwierząt” – przyznana kwota dotacji: 

2000,00 zł 

2. Ludowy Klub Sportowy „Dąb” Mościsko – zadanie pn. „PROGRAM KLUB 2018” – 

przyznana kwota dotacji: 2500,00 zł 

 

 

 

 

Wójt Gminy Dzierżoniów 

 

/-/ Marek Chmielewski 

 

 

 

 

 

 

 
Sporządziła:        Dzierżoniów, 17.04.2019 r.                                    

/-/ Kamila Kossowska                                                      


