
 

Sprawozdanie z wykonania Uchwały Nr XXIX/200/16 

Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 24 listopada 2016 r.  

w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Dzierżoniów  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami  

w roku 2017 

 

Ocena realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  

w roku 2017 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. 

28 listopada 2016 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań 

publicznych gminy Dzierżoniów w zakresie: 

- Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 

25 stycznia 2017 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 

- Przeciwdziałania alkoholizmowi 

- Zwalczania narkomanii 



Na realizację Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2017 r. 

przeznaczono środki w wysokości 315 000,00 zł.  

 

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

łącznie 67 ofert. 

Ad 2) Po przeprowadzeniu postępowań konkursowych przyjęto do realizacji 62 oferty 

i podpisano umowy z 26 podmiotami Programu na łączną kwotę 282 324,00 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 alkoholizmowi 

- 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” 

Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „Azyl” 

 

„Zapewnienie opieki bezdomnym 

zwierzętom na terenie gminy wiejskiej 

Dzierżoniów w 2017 roku” 

 

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” 

 

Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” Piława Dolna 

 

„Piłka nożna seniorów w Piławie Dolnej”  

7 000,00 zł 

DGPNZ Ludowy Klub Sportowy Roztocznik 

 

„Piłka nożna seniorów w Roztoczniku”  

7 000,00 zł 

 

Ludowy Klub Sportowy „Victoria” Tuszyn 

 

„Piłka nożna seniorów w Tuszynie”  

7 000,00 zł 

 

Ludowy Klub Sportowy Mościsko 

 

„Piłka nożna seniorów w Mościsku”  

7 000,00 zł 

Ludowy Klub Sportowy Dobrocin „Piłka nożna seniorów w Dobrocinie”  

5 500,00 zł 

 

Ludowy Klub Sportowy „Koliber” Uciechów 

 

„Upowszechnianie kultury fizycznej 

i sportu wśród dorosłych mieszkańców  

z terenu Gminy Dzierżoniów poprzez 

organizację przedsięwzięć o charakterze 

 

7 000,00 zł 

 

 



ZADANIE 

SZCZEGÓŁOWE 

ORGANIZACJA 

POZARZĄDOWA 

NAZWA 

ZADANIA 
KWOTA 

sportowym” 

Ludowy Klub Sportowy „Błękitni” Owiesno 

 

„Zajęcia sportowe w dyscyplinie piłka 

nożna seniorów w Owieśnie” 

 

7 000,00 zł 

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

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” 

7 700,00 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. 

Otwarte Mistrzostwa Dolnego Śląska w 

Wyścigu Indywidualnym na Czas o Puchar 

Wójta Gminy Dzierżoniów. Tuszyn sierpień-

wrzesień 2017 r.” 

 

 

 

17 000,00 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” 

 

3 000,00 zł 

 

Dzierżoniowski Klub Bokserski 

 

„Udział dzieci i młodzieży z Gminy 

Dzierżoniów w treningach i zawodach 

w boksie w 2017 r.” 

 

 

1 500,00 zł 

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

6 700,00 zł 

 



ZADANIE 

SZCZEGÓŁOWE 

ORGANIZACJA 

POZARZĄDOWA 

NAZWA 

ZADANIA 
KWOTA 

Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” Piława Dolna 

 

„Sport dzieci i młodzieży w Piławie 

Dolnej” 

 

7 700,00 zł 

DGPNZ Ludowy Klub Sportowy Roztocznik 

 

„Sport dzieci i młodzieży w Roztoczniku”  

7 700,00 zł 

Ludowy Klub Sportowy „Victoria” Tuszyn 

 

„Sport dzieci i młodzieży w Tuszynie”  

7 700,00 zł 

Ludowy Klub Sportowy Mościsko 

 

„Sport dzieci i młodzieży w Mościsku”  

 

7 700,00 zł 

 

Ludowy Klub Sportowy „Sparta” 

Ostroszowice 

 

„Sport dzieci i młodzieży w 

Ostroszowicach” 

 

7 700,00 zł 

Razem: 82 100,00 zł 

 

 

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 

 
ZADANIE 

SZCZEGÓŁOWE 

ORGANIZACJA 

POZARZĄDOWA 

NAZWA 

ZADANIA 
KWOTA 

 

„Organizacja zajęć dla 

osób niepełnosprawnych” 

 

Fundacja „Pokolorujmy Szarość” 

 

„Kolory terapii – kolorowe usprawnianie 

dla podopiecznych Fundacji Pokolorujmy 

Szarość” 

3 200,00 zł 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób 

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło 

w Dzierżoniowie 

 

„a) Obóz terapeutyczno-usamodzielniający 

„Poznajemy walory zdrowotne uzdrowisk 

Kotliny Kłodzkiej”, b) „Wypoczynek letni 

dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – 

turnus rehabilitacyjny w Sarbinowie - 

dowóz” 

1744,00 zł 

Razem: 4 944,00 zł 

 



 

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 

 
ZADANIE 

SZCZEGÓŁOWE 

ORGANIZACJA 

POZARZĄDOWA 

NAZWA 

ZADANIA 
KWOTA 

„Pobudzenie aktywności 

obywatelskiej dzieci i 

młodzieży” 

Stowarzyszenie „Wzgórza Kiełczyńskie” 

 

„Uczeń – obywatel, patriota” 3 020,00 zł 

 
ZADANIE 

SZCZEGÓŁOWE 

ORGANIZACJA 

POZARZĄDOWA 

NAZWA 

ZADANIA 
KWOTA 

„Rozwój wspólnot i 

społeczności lokalnych 

poprzez wdrożenie 

elementów ofert wiosek 

tematycznych” 

Stowarzyszenie „Uciechów – Moja Wieś” 

 

„Radosny Quest w Uciechowie – zakup 

tablic umożliwiających przeprowadzenie 

gry terenowej” 

4 883,00 zł 

Stowarzyszenie „Razem dla Wsi” 

 

„Owiesno – wieś okrągłego zamku” 2 029,00 zł 

Razem: 6 912,00 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” 

Grupa Rekonstrukcji Historycznej 58 Pułku 

Piechoty 

 

„Pielęgnowanie polskości, rozwój i 

kształtowanie świadomości narodowej, 

obywatelskiej poprzez uczestnictwo w 

uroczystościach patriotycznych historycznej 

warty honorowej” 

 

1 500,00 zł 

Stowarzyszenie „Razem dla Wsi” 

 

„Wieczornica - 11 Listopada – 

Pamiętajmy!” 

 

459,00 zł 



Stowarzyszenie „Uciechów – Moja Wieś” 

 

„Listopadowa nostalgia - obchody 

Narodowego Święta Niepodległości” 

 

850,00 zł 

Stowarzyszenie „Przyjaciół Gór Sowich” „III Gminne Obchody Dnia Flagi RP pod 

nazwą „Piętnasta dziesięć do…” 

 

2 352,00 zł 

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

 

2 050,00 

Razem: 7 211,00 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” 

 

Stowarzyszenie „Razem dla Wsi” 

 

„Seniorzy korzystają z dóbr kultury” 1 935,00 zł 

Stowarzyszenie „Piława Dolna” 

 

„Plecie babcia do dziadka” 2 400,00 zł 

Stowarzyszenie „Uciechów - Moja Wieś” 

 

„Jesienne uciechy - aktywizacja seniorów 

sołectwa Uciechów” 

 

3 250,00 zł 

Stowarzyszenie „Roztocznik – Wspólna 

Przyszłość’ 

 

„Złota jesień seniora” 1 660,00 zł 

Razem: 9 245,00 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 i produktu lokalnego” 

 

 

Stowarzyszenie „Wzgórza 

Kiełczyńskie” 

 

„Niezapomniany Piknik Rodzinny” 3 500,00 zł 

Stowarzyszenie „Przyjaciół Gór 

Sowich” 

 

„Poetyckie wieczorki literacko-muzyczne 

pn. „Jak polubić poezję” 

1 210,00 zł 

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

 

1 300,00 zł 

Razem: 6 010,00 zł 

 

„Działania kulturalne i integracyjne 

związane z wdrożeniem ofert wiosek 

tematycznych” 

 

 

Stowarzyszenie „Wzgórza 

Kiełczyńskie” 

 

„W cieniu starych drzew” 1 600,00 zł 

Fundacja Rozwoju Kultury, Sztuki 

i Edukacji „Otwórz Drzwi” 

 

„Ja i moja maska” 1 200,00 zł 

Stowarzyszenie Rozwoju i 

Promocji Wsi „Przystań Mościsko” 

 

„Warsztaty artystyczne jako element wsi 

tematycznej” 

1 500,00 zł 

Stowarzyszenie „Uciechów – Moja 

Wieś” 

„Uciechów – Wioska Dobrego Humoru – 

warsztaty dla dzieci i młodzieży” 

1 100,00 zł 

Stowarzyszenie „Piława Dolna” „Letnie igraszki na kamiennym szlaku” 

 

1 100,00 zł 

Stowarzyszenie „Dobrocin – Wieś 

XXI w.” 

 

„Działania kulturalne i integracyjne 

związane z wdrożeniem ofert wiosek 

tematycznych - Plener Rzeźbiarski” 

3 500 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 „Wzgórza Kiełczyńskie” 

 

„Znam miejsce, w którym mieszkam” 2 200,00 zł 

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi 

„Przystań Mościsko” 

 

„Pieszy rajd po Górach Sowich” 800,00 zł 

Stowarzyszenie „Dobrocin – Wieś XXI w.” 

 

„Poznajemy bliżej nasz region – 

tajemniczy Dolny Śląsk” 

 

1 500,00 zł 

Polski Związek Niewidomych „Pomimo barier jestem nadal aktywny” 500,00 zł 

 

Razem: 5 000,00 zł 

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 

 
ZADANIE 

SZCZEGÓŁOWE 

ORGANIZACJA 

POZARZĄDOWA 

NAZWA 

ZADANIA 
KWOTA 

„Promowanie zdrowego i 

trzeźwego stylu życia 

mieszkańców gminy 

Dzierżoniów” 

Fundacja Rozwoju Kultury, Sztuki i Edukacji 

„Otwórz Drzwi” 

 

„Cienka Czerwona Linia” 3 500,00 zł 

Stowarzyszenie „Wzgórza Kiełczyńskie” 

 

„Bal Wszystkich Świętych” 900,00 zł 

Dzierżoniowski Klub Sportowy Karate 

Kyokushin 

 

„Trenuję – nie piję” 1 800,00 zł 

Stowarzyszenie „Aktywuj Młodzież” 

 

„Muzyczna świetlica 3” 2 500,00 zł 

Razem: 8 700,00 zł 



„Organizowanie festynów 

profilaktycznych i 

festynów rodzinnych z 

uwzględnieniem 

działalności informacyjnej 

i edukacyjnej” 

Fundacja Rozwoju Kultury, Sztuki i Edukacji 

„Otwórz Drzwi” 

 

„Razem damy radę” 4 000,00 zł 

Stowarzyszenie „Dobrocin – Wieś XXI w.” 

 

„Organizowanie festynów profilaktycznych 

i festynów rodzinnych z uwzględnieniem 

działalności informacyjnej i edukacyjnej 

w zakresie Przeciwdziałania 

alkoholizmowi” 

2 400,00 zł 

Stowarzyszenie „Aktywuj Młodzież” 

 

„Biegnijmy po lato - festyn profilaktyczny” 3 200,00 zł 

Razem: 9 600,00 zł 

 

Zwalczanie narkomanii 

 
ZADANIE 

SZCZEGÓŁOWE 

ORGANIZACJA 

POZARZĄDOWA 

NAZWA 

ZADANIA 
KWOTA 

„Organizowanie festynów 

profilaktycznych 

i festynów rodzinnych 

z uwzględnieniem 

działalności 

informacyjnej 

i edukacyjnej” 

 

Fundacja Rozwoju Kultury, Sztuki i Edukacji 

„Otwórz Drzwi” 

 

„Nie zaciemniaj kolorów życia” 4 500,00 zł 

Stowarzyszenie „Wzgórza Kiełczyńskie” 

 

„Muzyczna jesień w parku” 2 000,00 zł 

Stowarzyszenie „Roztocznik – Wspólna 

Przyszłość” 

 

„Niedziela na sportowo - z dala od 

uzależnień” 

1 500,00 zł 

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi 

„Przystań Mościsko” 

 

„Wakacje na kolorowo – wakacyjny festyn 

profilaktyczny” 

1 500,00 zł 

Stowarzyszenie „Uciechów – Moja Wieś” 

 

„Czysta uciecha to bohaterów cecha – 

organizacja IV festynu profilaktycznego” 

3 000,00 zł 

Stowarzyszenie „Aktywuj Młodzież” 

 

„Tym razem na sportowo 3” 1 000,00 zł 

Stowarzyszenie „Razem dla Wsi” 

 

„Zabawa z uśmiechem” 1 082,00 zł 

Razem: 14 582,00 zł 



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

Gminy z przyczyn zależnych od podmiotów Programu 

W 2017 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. „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”, zadanie szczegółowe: 

„Promowanie i wspieranie aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz uczestnictwa 

osób starszych w życiu społecznym” – oferta Polskiego Związku Niewidomych na zadanie 

pn. „Pomimo barier jestem aktywny” nie spełniała następujących wymogów formalnych: 

1. czas realizacji zadania wykraczał poza termin realizacji zadań publicznych określony                       

w ogłoszeniu konkursowym; 

2. zapisana w kosztorysie zadania kwota wydatków z przeznaczeniem na artykuły spożywcze 

przekracza 20% wnioskowanej dotacji; 

 

2. „Turystyka i krajoznawstwo”, zadanie szczegółowe „Wspieranie działań 

przyczyniających się do rozwoju turystyki ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Gór 

Sowich i Masywu Ślęży” – oferta złożona przez Fundację Rozwoju Kultury, Sztuki 

i Edukacji „Otwórz Drzwi” pn. „Zorientuj się na Góry Sowie” zawierała następujące błędy 

formalne: 

1. zakres działań objętych zadaniem szczegółowym nie był przedmiotem działalności 

statutowej oferenta; 

2. zapisana w kosztorysie zadania kwota wydatków z przeznaczeniem na artykuły spożywcze 

przekraczała 20% wnioskowanej dotacji; 

 

3. „Turystyka i krajoznawstwo”, zadanie szczegółowe „Wspieranie działań 

przyczyniających się do rozwoju turystyki ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Gór 

Sowich i Masywu Ślęży” - oferta złożona przez Stowarzyszenie Kwaterodawców „Kraina 

Sudecka” pn. „Strój regionalny jako forma wspierania działań przyczyniających 

się do rozwoju turystyki ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Gór Sowich i Masywu 

Ślęży” zawierała następujące błędy formalne: opisywała zadanie publiczne niezgodne 

z założeniami i celami zadania szczegółowego, którego dotyczyło ogłoszenie konkursowe; 

 

4. „Zwalczanie narkomanii” - zadanie szczegółowe: „Organizowanie festynów 

profilaktycznych i festynów rodzinnych z uwzględnieniem działalności informacyjnej 

i edukacyjnej” - oferta złożona przez Stowarzyszenie Piława Dolna pn. „Posłuchaj historii 

z nami, nie z narkotykami, nie z dopalaczami” zawierała następujące błędy formalne: koszty 

opisane w kosztorysie realizacji zadania nie były logicznie powiązane z celami i rezultatami 

zadania; 

 

5. „Zwalczanie narkomanii” - zadanie szczegółowe: „Organizowanie festynów 

profilaktycznych i festynów rodzinnych z uwzględnieniem działalności informacyjnej 



i edukacyjnej” – oferta złożona przez LKS „Victoria” Tuszyn na zadanie pn. „Festyn 

rodzinny w Tuszynie” zawierała następujące błędy formalne: 

1. zakres działań objętych zadaniem szczegółowym nie był przedmiotem działalności 

statutowej LKS „Victoria” Tuszyn; 

2. zapisana w kosztorysie zadania kwota wydatków z przeznaczeniem na artykuły spożywcze 

przekraczała 20% wnioskowanej dotacji. 

 

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

lub powierzenie realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartych konkursów ofert 

W 2017 roku wpłynęły 3 oferty o wsparcie realizacji zadania publicznego 

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

publicznego i o wolontariacie. 

1. Stowarzyszenie „Przyjaciół Pojany” – zadanie pn. „XXVIII Międzynarodowy Festiwal 

Folklorystyczny Bukowińskie Spotkania” – przyznana kwota dotacji: 9 940,00 zł 

W dniu 14.06.2018 r. Stowarzyszenie powołując się na § 13 umowy nr OS.525.1.2017 

z dnia 29.05.2017 r. poinformowało, że ze względu na wystąpienie okoliczności 

uniemożliwiających realizację zadania odstępuje od realizacji ww. umowy. 

2. Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich – zadanie pn. „PROFILAKTYCZNA 

STERYLIZACJA = ograniczenie bezdomności zwierząt” – przyznana kwota dotacji: 

1500,00 zł 

3. Stowarzyszenie Kwaterodawców „Kraina Sudecka” – zadanie pn. „Promowanie Gminy 

Dzierżoniów na międzynarodowym spotkaniu w Warendorf” 

Złożona oferta nie spełniała warunków zapisanych w art. 19a Ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. Na podstawie zapisów ww. artykułu, z pominięciem procedury 

konkursowej mogą być realizowane jedynie zadania publiczne o charakterze lokalnym 

lub regionalnym. W związku z powyższym oferta nie została przyjęta do finansowania. 

 

 

 

 

Wójt Gminy Dzierżoniów 

/-/ Marek Chmielewski 

 

 

 

 

 

 
Sporządziła:        Dzierżoniów, 13.04.2018 r.                                    

/-/ Kamila Kossowska                                                      


